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( ভারতীয় শান্-জ্ঞান প্রচারের মুখ্য মাসিক পত্রিকা) 
ৰ ২ন্স অর্ষ 

(ভান্র ১৩৪৬--শ্রাবণ ১৩৪৭) 

প্রধান সম্পাদক-_অধ্যাপক ভ্রীঅমুল্যল্পণ বিছ্যাভুষ্ঘণ্ 
«ধ , ( চৈত্র) ১৩৪৬ পর্যন্ত ) 

প্রধান সম্পাদক--রায় বাহাদুর অধ্যাপক জ্ীঞখগেত্দ্রনাথ মিত্র? এম এ, 
(বৈশাখ, ১৩৪৭ হইতে ) 

পরিচালক- গ্রীস্তীম্পচক্ত্র প্পীতল5 এম. এ» বি, এল, 



০০৯ ৮ নি ০ পাট তাপ এ পাপ জপ ক পাপ জপ শশী পপ জা পেপসি পপি শিস শিশি শি পিপিপি লিপ সপ্ন উদ ডি রত 9০৭ আন্যা 

জ্লীভ্ভাক্সতী পরেন 

প্রিশ্টার--স্রীগ্ৌরচক্দ্র দেন, বি. কম্, 
১৭৯১ গ্লীনিকতলা ্রাট, কলিকাতা! ,/ 



বিষয়-সৃচী 
বিষয় লেখক পঞ্জাঙ্ক 

আচার্য ভট্ট কুমারিলের পরিণাম--শ্রীহরিদাস পালিত, বিস্তাবিনোদ রঃ ১৭) ৭৭ 

আবেস্তা-সাহিত্যে উপনয়ন--্রীজগদীশচন্ত্র মিজ্র, এম্: এ' ** ২৯৬ 
ঈশ্বর-সত্বা-বিষয়ক প্রমাণব্রয়-_অধ্যাপক গ্রীগিরীন্ত্রনারায়ণ মল্লিক এম এ, ... ৯৩, ৩২৯ 

উন্নতির সমাজ শাস্ত্--ড্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্. এ বিগ্ভাবৈভব ... ৮ 

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের প্রিচয়--প্রীযতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য এম এ. ৪১, ৮৪, 

১৬৫, ৫৩২; ৫৭৭) ৬৬৯ 

কর্ম-শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি '** ২৫৭ 
কার্য ও কারণ-_ড্টর শ্রীবটকৃষ্জ ঘোষ ডি. ফিল.) ডি, কিট, ২৭৫১ ৪০১ 

গণেশ-_-অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যচরণ বি্ভাভূষণ ১) ৪৪৯) ৬০৫, ৭০৫ 
গীতায় ভক্তিবাদ-ায় বাহাছুর শ্রীখগেন্ত্রনাথ মিত্র এম. এ. রঃ ১২৯ 

জৈন-তীর্থংকর-_-শ্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য এম, এ. রর ১১ 

দেবী ছুর্দা-_অধ্যাপক শ্রীঅমুল্চরণ বিগ্বাভূষণ রঃ ১০৫, ২১২ 
দেবী সরন্বতী--অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিগ্ভাতৃষণ রে ৩৫১ 
দৈব ও পুরুষকার--শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি রর ৫৪৬ 

দ্বৈত ও অন্ৈত বর্ণবাদ--্রীমাধিপ্রকাশ আরণ্য :** ৫৯৮ 
ন্ায়গ্রবেশ_-পপ্ডিত শ্রীঅমরেন্ত্রমোহন তর্কতীর্থ ৩৪৩, ৪২৪, ৪৮৯) ৫৫৩) ৬৯৯) ৬৭৩, ৭২৯ 

পশ্চিম রাঁড় আবিষ্কৃত লেখমালা-শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ ও 
গ্রীনারায়ণ রায় বি. এ. বিদ্যাবিনোদ  *** ৫৩৭ 

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম--ম্বামী অক্ষরানন্দ ্ি ১৯১ 

প্রাচীন ভারতে আমুর্বেদোপনয়ন--কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস কাব্যতীর্থ *** ৬৪১ 

প্রাচীন ভারতে রাজা ও রাজবৈগ্ভ-_কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ *** ২৯, 
প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা-শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি. এল. রঃ ৭৪৭ 

বলদেবের গ্রমেয়--গ্রভূপাদ শ্রীঅতঙুলকৃষ্ণ গোস্বামী: ৬৫১ ২১৭ 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিক্র--অধ্যাপক শ্রীমাধব্দাস সাংখ্যতীর্ঘ, এম. এ রি ৪৫৩) ৫১৩ 

বাংলায় প্রাচীন ভূ-বিভাগ--অধ্যাপক শ্রীগ্রমোদলাল পাল, এম. এ. .*, ৩২১ 
বাংলার অতীত গৌরব পাহাড়পুর-শ্রীধগলকিশোর পাল বি, এল. রর ২২ 
বিস্তাপতির উপমা--ন্বামী ভূমানন্দ ১১,৪৬৬) ৫১৭) ৫৮৯ 



০/০ 

বিষয় লেখক পত্রাঙ্ক 

বীর শৈব ধর্ম--ম্বামী অগদীশ্বরানদ ২২ 

বৃদ্ধদেবের প্রথম ধর্মোপদেশ--ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা!৷ এম. এ. বি. এল" পি. এইচ, ভি, ২২৭ 

বৃদ্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কিনা-_স্বামী ভূমানন্দ রি ১৯৩ 

বেদান্তদর্শন--শ্রীমতীশচন্ত্র শীল এম.) এ. বি. এল. ৫) ৯৭, ১৭৬; ২২৯, ৩৯১) ৩৬৬১ ৪২১৪ ৪৭১ 

৫৪২, ৬২৩, ৬৮৬) ৭৫১ 

বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদ-_ডক্টরশীবটরুষ্ ঘোঁষ ডি, ফিল. ডি. লিট, ৬৪৯, ৭১৯ 

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা-_শ্বামী শঙ্করতীর্ঘ যৃতি **, ১৪২ 

ভক্তের বিরহ-_শ্রীঅরদাগ্রসাঁদ ঘোষ ১৩৫১ ২৬৯, ৩৯৪ 

ভারত ফুদ্ধ-কাল নির্ণয়-_অধ্যাপক শ্রীপপ্রবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত এম. এ. রা ৩৩, ৫২৩ 

তারত ষুদ্ধ-কাল নির্ণয় ( আলোচন]1 )--শরীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭*। ২০৯) ২৮৬/৩৩৬১ ৪১২ 

মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাব ও সাধনা-_আীঅজিত ঘোষ ৪৬২) ৫৯৩ 
মাধব-সম্প্রদায়__শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম. এ. বি, এল. ১, ৬৮১ 

যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞাগ্নি--শ্রীনরেন্ত্কুমার মজুমদার এম. এ. ৩৫৯ 
যাস্কের সমাজ-_শ্রীজগদীশচন্ত্র মিত্র এম. এ. রঃ ২৮) ৭২ 
যোগবাশিষ্ঠ ও শঙ্করাচার্য__স্বামী ভূমানন্দ রঃ ৭৩৭ 
রঘুনাথ শিরোমণি--শ্রীনলিনবিহারী সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ বি. এ. ১," ১৫৩ 

শ্রব্যকাব্যে কালিদাস- শ্রীজগদীশচন্ত্র গিত্র এম. এ, ১৫৮) ২৭৫) ২৬৫, ৩২৪ 

শীমদ্ তগবদ্ গীতায় কথিত জ্ঞানের ম্বরূপ- শ্রীমৎ স্বামী শঙ্কতীর্থ যতি *** ৬৬৭) ৭১২ 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী--শীসত্যেন্ত্রনাথ বন্থু এম. এ.) বি. এল, রি ২৩৩ 

শ্রশ্রীকষ্চ-চৈতন্ত-_-শীসতীশচন্ত্র শীল এম. এ. বি. এল, রে ৪২৮ 

শ্রীশ্রীবল্পভাচার্য_্রীসতীশচন্ত্র শীল, এম্, এ., বি, এল. ১, ৭8৩ 

শরীশ্রীমধবাচার্ধ_শ্রীসতীশচন্ত্র শীল এম. এ., বি. এল. রঃ ৬১৭ 
শ্রীশ্রীরামচন্ত্র- শ্রীসতীশচন্দ্র শঈীণ এম. এ. বি. এল, সা ৪৭৫ 
সংসার- শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি ** ৩৮৫ 
শ্তর আলেক্জাওডার কানিংহাম্--ডন্ঈর শ্রীবিমলাঁচরণ লাহা এম. এ.) বি. এল. 

পি. এইচ. ডি, ... ৪৫৮ 



বিবিধ প্রসঙ্গ 
বিষয় লেখক 

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ--শ্ীযতীশচন্ত্র শীল এম. এ, বি, এল, *** 

আষাঢন্ত প্রথম দিবসে- শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল, 

ইংরেজী মাস গণনা-পদ্ধতি মংস্কার--প্রনির্মলচন্ত্র লাহিড়ী এম.এ 
কবি ভবভূতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আবির্ভাব কাঁল-_শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্, 
কবীন্ত্র পরমানন্দ-_শ্রীধুগলকিশোর পাঁল, বি, এল, *** 

গীতাকবচ-_প্রীজিতেন্ত্রনাথ বসু বি. এ. গীতার 

গীতায় ছন্দ বা ভাষার দোষ (?)- ্ রীপূর্ণরন্ধ গীতাপাঠি 
চীনা ধর্ম কি 1--শ্রীধুগলকিশোর পাল বি, এল, 
জরতুস্ত্রের কথা- শ্রীন্থশীলকুমার ঘোষ এম. এ, বি. এল, 
জীরে লম্মান--শ্রীচারচন্ত্র মিত্র এম. এ., বি. এল. 

জেনা-আবেন্ত! - শ্রীসতীশচন্ত্র শীল এম. এ., বি. এল. 

জৈনধর্ম গ্রন্ব_শ্রীমতীশচন্দ্র শীল, এম. এ.) বি. এল, 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি--শ্রীসতীশচন্ত্র শীল এম. এ, বি. এল. 

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-_শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী 

গ্রাচীন ভারতীয় মানমন্দির_শ্রীনির্মলচন্ত্র লাহিড়ী এম. এ, 

প্রাচীন ভারতের নাগরিক জীবন-_শ্রীকাঁলিকী প্রসাদ দত্ত এম. এ. 

বঙ্পীক রহস্ত-_ডঙ্র শ্রীবেণীমাধৰ বড়,য়া এম. এ', ডি. লিটু 
বাংলার দেশীয় ইতিহাস-শ্রীযুগলকিশোর পাল বি, এল. 
বৈদিক ধর্মে সংস্কার প্রথা--জীমতী বীণাপাঁণি দেবী 

বৌদ্ধ সাহিত্যে উপনয়ন--্রীজগদীশচন্ত্র মিত্র এম, এ, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-_শীসতীশচন্ত্র শীল এম.এ, বি. এল 
তারতীয় কল! বি্যা-_ শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী 

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য--শীসতীশচন্ত্র শীল এম.এ. বি,এল, 

ভারতে নৌ-বিষ্ঠা--শ্রীুগলকিশোর পাল বি.এল. 

মন্থর সমাজে নারীর স্থান--শীকালিকা প্রসাদ দত্ত এম.এ 

যুদ্ধ ও আমাদের জ্যোতিষ--শ্রীগণপতি লরকার, বিদ্যারত্ব 

রাধাতত্ব-অধ্যাপক শীঅমূল্যচরণ বিগ্তাতৃষণ 
রামায়ণের শিল্পকলা-_শ্রীকালিকা প্রসাদ দত্ত এম.এ, 
শিল্পশান্ত্র শ্রীসতীশচন্ত্র শীল এম.এ. বি.এল, 

পত্রান্ক 
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স্বৃতির গবেষণায় যোগেন্তর পুরস্কারের স্থান--শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম.এ) বি. এ এল., কাব্যতীর্ঘ ৩৭8 



বিষয় লেখক পত্র 

হিন্দু আইন সংগঠনে ঠাকুর আইন বন্তৃতার” স্থান-_ | 
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অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ 
| 

হ্ন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের কেদারখগ্ডের একাদশ অধ্যায়ে মহেশের উক্ভিতে গণেশ- 
পুজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ নিক্োক্তরূপ--- 

উভয়পক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণেশের অর্চনা করিতে হয়। শুরুপক্ষে বিশুদ্ধ শুরু 
তিল দ্বারা স্নান করিয়! অন্ান্ত আবগ্তক সমস্ত কার্ধ-নির্বাছের পর গন্ধ, মাল্য ও অক্ষতাদি দ্বার 

সযত্বে গণেশ-পৃজ। করিবার বিধি অছে। পৃঙ্জা আরম্ভ করিয়া যথাবিধি গণেশের ধ্যান করিতে 
হয়। মহাদেবের সভায় গণেশেরও বহু আগম আছে; সেইজন্য সব্বরজস্তমোগুণ ভেদে বহুবিধ 
উপাসক-সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়াছে। গণভেদেও বহুবিধ ন।ম নিরুক্ত হইয়। থাকে ) যথা--পঞ্চবক্ত,। 

গণাধ্যক্ষ, দশবাহ, ভ্রিলোচন, কমনীয়, ক্ফষটিকনিত, নীলক্ এবং গজানন। গণেশের মুখ 

পঞ্চবিধ। তাহার মধ্যম মুখ গৌরবর্ণ। উহা চতুর্দ্ড ও ত্রিলোচন। এ মুখের শুগাদণ্ড মনোজ্ঞ 

এবং পুষ্কর ও যোদকান্বিত। তাহার অন্য যুখ গীতবর্ণ এবং অন্যান্য মুখ যথাক্রমে শীল, পিঙ্গল ও 

শুভ্রবর্ণ। এই সকল মুখই শুভ লক্ষণান্িত। তীহার দশতুজে পাশ, পরশু, পদ্ম, অগ্কুশ) দত্ত? 
অক্ষমালা, লাঙ্গল, মুবল, বরদ ও মৌদকপূর্ণ পাত্র আছে। এইরূপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হয়। 

তিনি লম্বোদর, বিরূপাক্ষ, মেখলান্বিত, যোগাসনে উপবিষ্ট ও মন্তকে চন্ত্রলেখাধর। তাহার 

সাত্বিক ধ্যান নরগণকে এইরূপেই করিতে হয়। তদীয় রাজস ধ্য।ন নিয়োক্তরূপে বণিত 

হইয়াছে ঃ তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণসন্নিত, গজবস্তু, অলৌকিক রূপসম্পন্ন, চতুভূজ, ত্রিনয়ন, একদন্ত, 

মহোদর, ' পাশাস্কুশধারী এবং দত্তে তাহার মোদকপাত্র। তাহার তামসধ্যান নীলবর্ণ। 

এইরূপে গুণভ্ে তাহার ব্রিবিধ ধ্যান উক্ত হৃইয়াছে। এইরূপ ধ্যানের পর তাহার পুজা, 

করিবার বিধি আছে। প্রথমে একবিংশতি গাছি দুর্ব! লয়! তাহার ছুই ছুই গাছি দুর্বা গণেশের 
বিভিন্ন ছুই ছুইটা নাম যথারীতি উল্লেখ করিয়া তাহাকে অর্পণ করিতে হয়। পরে সকল নাম 

উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট একগাছি দুর্বা প্রদান করিতে হয়। এইরূপ গণেশ নাম উচ্চারণ 
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করিয়া একবিংশতিতে মোদক দানও করিবার নিয়ম আছে। গণপতিপুজার পৃথক্ পৃথক দশ 

নাম এইরূপ কীতন করিতে হয়; যথা---হে গণাধিপ, উমাপুত্র, অথনাশন, বিনায়ক, ঈশপুত্র, 

সর্বসিদ্ধি-প্রদ/য়ক, একদন্ত, ইভবজ্জ, ও মুধিকবাহন, তোমাকে নমস্কার। তুমি কুমার গুরু, 
তুমি সর্বত্র সযদ্বে পৃজনীয় । 

চীনদেশ্ণে গণেস্শৎ 
চীনদেশেও গণেশ-পৃজা হইয়া থাকে। কিন্ত কতদিন পূর্বে চীনদেশে গণেশপৃজা 

প্রবর্তিত হয় তাহ! নিরূপণ করা যায় না। ভারতবর্ষ হইতেই ইহা চীনর্দেশে গিয়াছে, তবে 
কোন্ পথ দিয়! গিয়াছে তাহা! নিশ্চয় করিয়া জানিতে পার! যায় নাঁই। 

দুইটা পথ দিয়া চীনদেশে গণেশ-পৃজার গ্রাবেশ-লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রথমটা 
হইতেছে চীন-তুর্কস্তানের মধ্যবর্তী স্থলপথ দিয়]! অথবা নেপাল এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া। এই 
পথ দিয়াই বোধ হয় সর্বপ্রথম চীনে গণেশ-পুজার কুচনা হয় | গণেশের পুজা হয় ভারতীয় 
পণ্তিতগণ১ চীনদেশে বহন করিয়! লইয়৷ গিয়াছিলেন, অথবা৷ চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ 
ভারতে তীর্থন্রমণ করিয়' ফিরিবার পথে বতর্মান চীনদেশে প্রচলিত রহসাময় গণেশ-পুজার 
উপযেগী যোগাচার অথবা তারন্রিক-বিদ্যা এদেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পথটা 

সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারত হইতে সমুদ্রপথে চীনদেশে 
যাতায়াত করিতেন এরূপ বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাহারাই তন্ত্রশান্্র ও ও তন্ত্রাচার এবং 
বস্তধাতু ও গর্ভধাতু ন!মক মহাযান-সাধনার ছুইটা মণ্ডল-_সঙ্গে সঙ্গে অনান্য রহস্তচিত্রমূলক মণ্ডল 

চীনদেশে প্রবতর্ন করেন ) এই রহস্তচিত্রাঝীর মধ্যে গণেশেরও স্থ।ন ছিল। 
চীন ও জাপান দেশে ছুই প্রকারের গণেশ দেখিতে পাওয়া যার; বিনায়ক এবং 

কুয়ন-শি-তিয়েন বা কঙ্গি-তেন। বিনায়কের মুতি একক । তাহার সঙ্গে আর কিছু থাকিত না। 

সমস্ত বৌদ্ধ-প্রধান দেশে যেরূপ গণেশ দেখা যায় এই গণেশও তদনুরূপ। এই গণেশ হস্তি-মুণ্ড) 
দ্বি-বাহ্যুক্ত এবং ব্যত্যন্ত-পাদ (অর্থাৎ পায়ের উপর পা রাখিয়া উপবিষ্ট)। কঙ্গি-তেন 

ুগ্ম-গণেশ। চীন ও জাপান ব্যতীত অন্য কোন দেশেই এরূপ মুত দেখা যায় না। পরম্পর 
সংগ্রথিত ছুইটা হস্তি-মুণ্ড দেবতার দণ্ডায়মাঁনা মুতি দ্বিতীয় প্রকার গণেশের প্রতীক বলিয়া 
গৃহীত । 

চীনদেশে গণেশের প্রাচীন প্রতীকের মাত্র ছুইটা মুর্তি পাওয়া গিয়াছে । একটা মুর্তি 
তুনহুয়ঙের গুহা-মন্দিরের প্রাচীরে অঙ্কিত। কুঙংসিএন নামক স্থানে পাহাড় কাটিয়৷ একটী 

যন্দির নিমর্ণণ করা হুইয়াছে। অপরটা এই মন্দিরের প্রস্তর-মৃতি। ইহা প্ররুত পক্ষে অগ্নয়াকর 
[০ 

* চীনদেশের গণেশ সন্বপ্ধে বহু উপাদান আ্যামিস গেটি সংগ্রহ করিয়! ডাহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! 

বত যান নিবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ তাহীর ন্ুদুর্লভ বিবরণ ব্যতীত পাইবার উপায় ছিলনা। কৃতজ্ঞ হ্থাদয়ে 8০ থণ 
স্বীকার করিতেছি । 

21 ড. 29. 29. 
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উদগত ভান্র্য (1989-:51161)1 711 61110 এর মতে দেওয়ালে অঙ্কিত গণেশগুলি ষষ্ঠ 
শতাব্ীর প্রথমভাগে অস্কিত হইয়াছিল। এইগুলি কুঙউংসিয়েনের প্রস্তর ভাক্কর্ষের সমসাময়িক । 
[২6৩ 07:01556£এর মতে তুন্ হয়ঙের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যে, গান্ধার, গুপ্ত এবং 
ইরানীয়া ছ্(চ বেশ হুস্পই১) স্্তরাং আমাদের দেখিতে হইবে যে এইগুলি চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ 
কতৃকি অথবা ভারতীয় চিত্রকরগণ অথবা! উভয়ের দ্বারাই অস্কিত হইয়াছিল কিন]। 

এই সময়েই অজণ্টার নিখু'ত চিত্রাদি অঙ্কিত হইতেছিল। যে সমস্ত বৌদ্ধ চীনদেশ 
হইতে ভারতে এই সময়ে তীর্ঘত্রমণে আসিয়াছিলেন বিখ্যাত ভ্রমণকারী সুয়ন্ সঙের মত কয়েক- 
জন চিত্রশিল্পীও যে তাহাদের মধ্যে ছিলেন তাহা নিঃসদদেহ। ইহারা অজণ্টায় আসিয়াছিলেন) 
এবং তুন-হুয়ঙ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অজপ্টার প্রাচীর-গাত্রাস্কিত চিত্র- 
গুলির ক্রমোননতি চরমোতকর্ষ লাভ করিয়ছে তুন্-হুয়ডের ১নং গুহাচিত্রগুলির মধ্যে। 
এই চিত্রগুলি যে খুব দক্ষ শিল্পিগণ কতৃকি অঙ্কিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই সমস্ত 
চিত্রের মুখ্যে মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এইগুলি দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি 

হিন্দু চিত্রকলার নকল। অবশ্য এই জাতীয় হিন্দুচিত্র বতগানে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে । 
ওয়াই (৬০1) রাঁজবংশীরগণের বৌদ্ মুর্তিগুপির উপরে এবং উভয়পার্খে হিন্দু দেবতা- 

গণের যে চিত্র প্রাচীর-গাত্রস্কিত আছে, তাহাদের মধ্যে অশ্বচাঁপিত রথে হর্ষ, হংসচালিত 

রথে চন্দ্র এবং একটা কপোতের (£75/6) মধ্যে নবগ্রহকে দেখা যায়। বৌদ্বমৃত্তির নীচে 
কামদেব। কামদেবের পার্খে এবং একটু নিয্নদেশে মহারাজলীল তঙ্গীতে উপবিষ্ট গণেশের 
চিত্র অঙ্কিত। এইরূপ চিত্র বিশেষভাবে ১২০ নং টব গুহায় দেখা যাঁয়। 

গণেশের এই চিপ্রগুলি যত্বের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া গণেশের অন্ান্ত গ্রতিক্কৃতি 

গুলিকে পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝ! খায় যে ওয়াইবংশীয় রাজগণের পরবর্তাঁ ধুগে এই প্রতিকৃতির 

অভ্যুদয় । তুন্-হুয়ডের বিনায়ক-প্রতিরতি সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষ ভাবে খাটে | 
চীন-তুর্কপ্ত(নের এন্ডেয়ারে নামক স্থ!নে (1874575) একটা প্যানেলের (09861) উপর 

একটা বিনায়ক গণেশের চিত্র দেখা যায়। ইহা অষ্টম শতাবীর। এই চিত্রটার সহিত তুন-হুয়ঙের 
বিনায়ক প্রতিকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উহয় চিত্রের মাথার তিন ভাগ চিত্রিত হইয়াছে।, 
কষুর্ধয় ও নাপিকাঁদণ্ডের যে স্থান হইতে শুও উথিত হইয়াছে শির-চাতুর্য উভয়ক্ষেত্রেই এমনই 
সাদৃস্পূর্ণ যে হয় একই ব্যক্তি কৃ উহারা অঙ্কিত, নতুবা একই সম্প্রদায়ের চিত্রকর কতৃক 

অঙ্কিত হইয়াছে। তুন-হুরঙের গণেশ কক্ষের উপরে লম্বা, মরু, শ্বেত শুগুটী বাম হস্তে যে তাবে 

ধরিয়া আছেন এন্ডেয়ারের গণেশও ঠিক সেইভাবে একটা লম্বা সরু মূলা ধরিয়া! আছেন। মাথার 

পাঁগড়ীতে ইর'নীয় প্রভাব বিগ্কমন। পাগড়ীটী সন্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া! উ৬য় গণেশের 

কপালের উপর বাধ! হইয়াছে। ইহা চীন-তুর্কস্তানের দন্দান-উইলিগের (7381018 [118 ) 

বিখ্যাত অস্কিত চিত্র বন্জপাণির পাগড়ীর অন্থরূপ। এন্ডেয়ারের গণেশের পায়জামা পারস্তবাসী- 
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দের সায় টান করিয়া বাধা। তুন-হুয়ঙের গণেশের পায়জামা! এইভাবে নাই। তাহা মধ্য- 

এশিয়ার পায়জামার অনুরূপ । তুনৃ-হুয়ঙে শু'ড়টা দক্ষিণে ফেরান আর এন্ডেয়ারে বামে ফেরান ) 

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একই তাবে অস্কিত। প্রথমে শু'ড়ের অধেকি পর্যন্ত লগ্বভাবে ঝুলান এবং 

পরে পার্খে ফেরান ও উপরদিকে স্কন্ধ পর্যন্ত প্রথমাধ'র সহিত সমান্তরাল ভাবে টানা। 

তুন্-হু়ঙের চিত্রে দক্ষিণ হ্তটীস্বন্ধের সহিত এক সমরেখায় অবস্থিত। এই হস্ত হইতে শুড়টা 

একটা পিষ্টক লইতে উদ্ভত। বাম-হস্ত ও শু'ড়ের ভঙ্গিটী বঞ্ষের নিকট একটু শ্বতন্ত্র রকমের। 

এপর্যন্ত এইরূপ ভঙ্গিমা আর কোথাও দেখা যায় নাই। 

তুন-হুয়ঙের গ্রাচীন-চিত্র ও কুঙংমিয়েনের ভান্র্য দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি সম- 
সাময়িক। অনন্ত একই কারণে ইহাদের উৎপত্তি হয় নাই। ভারত ও চীনদেশের 

মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন গণেশের স্তর-মুতি কুউ-সিয়েনের বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরের অন্পমাত্র উদগত 

তাস্করমূর্তিটা। ১ একখানি শিল।লিপি হইতে জানা যায় যে ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম। এই 

মৃতিটী ব্যত্যন্ত-প|দ। দক্ষিণ হস্তটী উর্ধে উত্তে।লিত হইয়া একটা পদ্ম ধরিয়া আছে এবং বাম 

হস্তটা একটা চিন্তামণি ধরিয়! ক্রোড়ের উপর ন্থন্ত। শিলালিপিতে ইহাকে হস্তি-প্রেতাধিদেব' 

বলা হুইয়াছে। ইহার সহিত অন্তান্ত নয়টা নিকঈতর “প্রেতাধিদেব রহিয়াছে । ঠিক এই দলটার 
প্রতীক ৫৪৩ গ্রীন্টান্দে গ্রতিষ্ঠিত একটী বৌদ্ধ স্থৃতি ফলকের নীচে রহিয়াছে ।১ এই স্বৃতিফলকটী 

পুর্বে ". 1০60 00106%র অধিকারে হিল। বতনমমাঁনে ইহা 3059 রক্ষিত আছে। 

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ নবগ্রহ ও অপ্তম।ভুকের মধ্যে গণেশের মুতি দেখা যায়। কিন্ত 

চীন-দেশে অন্ান্ত নয়টা দেবতা-( প্রেতাধিদেব ) র সহিত তাহাকে দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই 
সমষ্টির মাঝে গণেশকে কখনও দেখা যায় না। এই দেবতাগণ নাগ, বায়ু, মুক্তা, অগ্নি, বৃক্ষ 

পর্বত, মত্ত, সিংহ, পক্ষী এবং হস্তী প্রেতাধিদেব। ইহাদের মধ্যে সিংহ, পঙ্গী এবং হস্তীর 

প্রাধান্ত চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্মে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । গিংহ এবং হৃম্তীর বিশেষ প্রাধান্ত। সিংহ 

সমস্তভদ্রের এবং হৃস্তী জ্ঞানের দেবতা] মঞ্জুশ্রীর বাহন। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথব! ষষ্ঠ শতান্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষ হইতে একটা 
গণেশের কু প্রতিষূতি চীন দেশে আন! হইয়াছিল | কুঙ. সিয়েনের মুতি তাহা হইতেই 
উদ্ভূত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে ধুগে চীনদেশে হস্তী একেবারে ছিল না! বলিলেই 
হয়, দ্ুতরাং চীন ভাক্করের পক্ষে তখন হিন্দু-ধারণ|র অস্তুরপ গণেশকে মৌলিকভাবে নিমাঁণ 
করা অসম্ভব ছিল বলিলেই হয়। | 

চীনাগণের মধ্যে তাহাদের দেব-দেবীর গ্রতিমুতি পুজা করিবার প্রথা ছিল না। 
সম্ভবতঃ চীন হইতে আগত তীর্থযাত্রীরা ভারত হইতে ইহা! গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 

গণেশের মুতিপৃজ। তাহাদের পক্ষে গ্রহণ করা স্ব। ভাবিক ছিল, কারণ হস্তিমুতিকে তাহার! বুদ্ধের 
বলিয়া মনে করিতেন। (ক্রমশঃ) 

1, চ. &1589180085 5০১1- [0 0১05, 



বেদান্ত দর্শন 
( পূর্বানববৃত্তি ) 

শ্রীসতীশচজ্্ শীল এম. এ. বি. এল্, 

বেদান্ত দর্শনের পূর্বোক্ত প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে আমরা নিয়লিখিত কয়েকটা স্থল 
তাগে ভাগ করিতে পারি-(১) অনুবন্ধচতুষ্ট় (২) গ্রমাণ (৩) অধ্য।ত্ব বিগ্ভা (8) ব্রঙ্গাবাদ 

(৫) জগৎবাঁদ (৬) মনস্তত্ববাদ (৭) মাধনা! ও (৮) যুক্তি। বেদান্ত দরনেন প্রত্যেক ভাষ্যকাঁরই 
এই ৮টীবিষয়ের সম্বপ্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এইগুলির প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্ত বিষয়েরও 

অবতাঁরণ করিয়'হেন। এইগুলর সম্বন্ধে হ্ত্রকার বাদরায়ণের মতব|দ কি তাহা আলোচনা 

করিবার পূর্বে আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মতবাদগুলি হিশেবণ করিব। তাহা 

হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে এধিনয়ে কত রকম ব্যাখ্য। হইতে পারে। তারণর মর্বশেষে 

সত্রকার বাদরায়ণের মত নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইবে। পূর্সেই বেদান্ত দর্শনের ৯২টা বিভিন্ন 
সম্প্রনায়ের বিষর উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে প্রত্যেক সন্প্রণায়। তাহার মতবাদ, ও আচা্দিগের 

বিষয় আলোচিত হইতেছে । 

(ক) কেকবলাছ্ৈতবাদ 
(১) গ্ৌড়পাদ 

গ্রকৃতপক্ষে আচার্য গৌডপাদকেই এই মতের গ্রথম প্রবতক বলা যাইতে পারে, কারণ 
প্রাচীন আচার্যদিগের মধ্যে তাহার গ্রস্থগুলি বতমানে পাওয়া! যাঁয়। শঙ্গরাঁচার্ষের শাঁরীরক 

ভাষোর মধ্যে আমরা বাতিককার উপবর্ষের নাম দেখিতে প1ই। ইনি পাণিনর গুরু ছিলেন এবং 

্রন্মস্ত্রের উপর একখানি বস্তি রচনা করিয়াছিলেন । কিন্ধ তাহা একণে আর পাওয়া যায় না। 

তদ্যতীত স্ুন্দর-পাণ্য নামধেয় অন্ত এক প্রাচীন আচার্ষের কথ!ও শঙ্করভাম্যের মধ্যে আছে 

(ত্র স্থঃ ভাঁঃ ১.৪) কিন্তু তাহার রচিত কোন গ্রন্থের উল্লেখ নাই এবং পাওয়। যায় ন|। সুতরাং 
গোঁড়পাঁদকেই আঁমরা এই সম্প্রদায়ের গ্রথম আচার্ধ বলিয়া! গণন! করিতে পারি। ম!$ক্য- 

কারিকা হইতে তাহার মতবাদকে ৫টা বিষয়ের উপর স্থাপিত বলা যাইতে পারে--(১) বন্ধ ও 

আত্মার একত্ব স্থাপন (২) মায়াবাদ (৩) পরমসন্তা কারণ|তীত (8) জ্ঞানই মুক্তির প্রধান সহায় 

(৫) বিজ্ঞানবাদীদের শৃন্ভবাদ অপ্রামাণিক। প্রহ্গসত্যং জগনিথ্যা জীবো ব্রদ্ধেৰ নাপরঃ” 
ইহাই এককথায় অদ্বৈতবাদের মূলতত্ব। ব্রহ্মই পরমসত্তা, আত্মা অর্থ।ৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন সুতরাং 
জীবাত্মা পরমার অংশ নহে, বিকাঁর নহে বা পৃথক নহে। 

গৌড়পাদের মতবাদে বৌদ্ধদর্শনের বিশেষতঃ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের প্রভাব বিশেষ- 
রূপে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার আবির্ভাব কাল যদি ৫৫০ খুঃ ধরা যায় তবে তাহা বৌদ্ধদিগের 
বিশেষ প্রতিপত্তির সময়, হুতরাং তাহার মতবাদে এই প্রকার বৌদ্ধপ্রভাব অস্বাভাবিক নহে। 
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যাহা হউক, মনস্তত্বই তাঁহার দর্শনের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। জীবাত্মাকে বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায় যে সাধার্ণতঃ ইহার তিনটা অবস্থা--জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং ুযুণ্তি। দৃশ্বত্ধ সামান্ঠে তাহার 

নিকট জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয় দৃশ্যই সমান, তবে উহ্বাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে স্বপ্রের দৃশ্য 
জাগরণ মাত্রে বিলীন হইয়া যায় এবং উহ! কেবল একছন দ্রষ্টারই নিজস্ব, পরস্ত জাগরণের 
দৃশ্ত সাধারণ। কিন্ত সেকারণ স্বগ্ধের দৃশ্য দৃশ্য নহে এ কথ] বলা যাইতে পারে না। কারণ 
ইহাও দেখা যায় যে জাগরণের দৃশ্ঠও আত্মর অন্ত একটী অসাধারণ অবস্থায় (তৃরীয়াবস্থায় ) 

মিথ্যা হইয়া! যায়। তাহ! ছাড়া হ্ুযুণ্তি অবস্থাও জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উতয় অবস্থারই বাধক 

(5886102) হয়। আরও একটা কথ! এই যে আমর] যে জাগ্রৎ দৃষ্তকে সর্বসাধারণ বলিতেছি 

তাহা কি অপর লে।কের মনের অবস্থাগুলি নিজে অনুভব করিয়! বলিতেছি ? তাহা নহে, পরস্ত 

তাহাদের কথায় বিশাস করিয়! ধারণ করিয়া লইতেছি। সুতরাং জাগ্রৎ এবং শ্বপ্নৃশ্ত শ্ব শ্ব 

সীমার মধ্যে উভয়েই সত্য এবং অসংলগ্ন নহে, কারণ স্বপ্নের পিপাসাও স্বপ্নের জলের দ্বার। নিবা- 

রিত হয়। আবার তুরীর়াবস্থার তুলনায় উতয় দৃশ্ঠই মিথ্যা। দ্ুতরাং তাহার মতে জীবন একটা 
জাগ্রত শ্বপ্নমাত্র। যাহা ভূত, বতমান এবং ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই সত্য তাহাকেই সত্য 
বলা যাইতে পারে। “আদাবস্তে যন্নাস্তিবতম![নেইপি তততথা” অর্থাৎ যাহা অতীত ও 

ভবিষ্যৎ কালে সত্য নহে, বতমি।নেও তাহ সত্য নছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে সমুদয় 

দৃশ্য আমাদের মন বহির্জগৎ্ হইতে গ্রহণ করে তাহা কি আলঙ্বন বিহীন? তদুত্তরে তিনি 

বলিতেছেন আত্মা বা ব্দ্মই এই সমুদয় দৃশ্তের আলম্বন। স্বকলিত মায়! দ্বারা আত্মা এই বিভিন্ন 

নামরূপধেয় জগতের স্থষ্টি বা কল্পন করিতেছেন । “ক্নয়ত্যা ত্বনাত্মানমাক্ম। দেবঃ স্বমায়য়া” এস্থলে 

দেখা যাইতেছে তিনি জীবজগতের মিথ্যাত্ব স্বীকারসত্বেও বৌক্ধদের শূন্যবাদ গ্রহণ করিতেছেন 
না। এক্ষণে প্রশ্ন এই মায়া কি? তাহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন, ইহা সৎ নহে, অসংও 
নহে, এবং সদসৎও নহে অর্থাৎ অনির্বচনীয়া। এবং ব্রহ্গাটআ্বৈক্যজ্ঞানেই উহ! বিনষ্ট হয়-_তচ্চ ন সৎ 
নাসৎ, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নম্ নাভিন্নম, নাপি ভিন্নাতিনং কুতশ্চিৎ; ন নিরবয়বম্ ন সাবয়বম্ 

নোভগ়ম্, কেবলবন্গাক্মৈক্যতবজ্ঞনাপনোগ্যম্ | অবশ্য একটা জিনিষ সৎও নহে অসৎও নহে ইহা! 
পরম্পরবিরদ্ধ এই প্রকার মনে হইতে পারে, কিন্তু যখন পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ আমাদের 
নিকট তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে, তখন তাহাকে অমৎ বলা যাইতে পারে না। আবার 
যখন পুর্ণ্তানে ইহা! বিলীন হইয়! যায় তখন তাহাদিগকে সৎও বলা যাইতে পারে না, হ্ুতরাং 
ইহ্1! অনির্বচনীয়া। বেদাস্তের যে মায়াবাদ শঙ্কর দর্শনের মধ্যে মহীকুহাকারে পরিণত হইয়াছে, 

তাহার অঙ্কুর আমরা গৌড়পাদের মতবাদে দেখিতে পাইতেছি। 

সৎ বস্ত তাহা! হইলে কি? তাহার মতে যে বস্ত অজ, যাহা! স্বরাট্ অর্থাৎ যাহার সত্তা 

অনন্যসাঁপেক্ষ এবং যাহার সত্তা কখন ধ্বংস বা বিকারপ্রাপ্ত হয় না, তাহাই সৎ। একমাত্র 
আত্ম! বা ব্রঙ্মই এই প্রকার সত্বন্ত হইতে পারে ।'তবে আত্মার প্রকৃতম্বরূপ সৎ, কিন্ত ব্যক্তিগত বা 
জীবাত্বভাবে সৎ নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যদি একই আত্ম! সমুদয় জীবের মধ্যে বতর্মান। 
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তবে একের সুখ দুঃখে অন্তের তাহ] অন্ুতব হয় না কেন? ততুন্তরে তিনি বলিতেছেন যেমন 
আকাশ যদিও এক এবং অবিচ্ছি্, তথাপি এক ঘটাকাশাস্থিত ধূম বা মলিনতা অন্য ঘটাকাশে 

বতান থাকে না, ইহাও তদবৎ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ কি প্রকারের? ইহা! অংশাংশী 
বা কার্যকারণ সম্বন্ধ নহে; অর্থাৎ জীবাত্ম। পরমাত্মার বা বরদ্ষের অংশ নহে, ব্রহ্ম হইতে সমুড্ভূত 

নহে বা ব্রন্মের বিকার নহে। অত্তঃকরণাদি উপাধি জন্য ইহ! পরমাত্বা হইতে ভিন্ন প্রতীয়মান 
হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 

তাহার মতে পরমাত্বা কাঁরণাতীত। কার্যকারণবাদ ( 1550 0805811 ) 

তাহার নিকট একটা হেঁয়ালী মাত্র। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের দৃশ্ঠাদির নিয়ম এবং পরম্পর 
সম্বন্ধ দেখিতে পাই বটে কিন্তু যদি গুক্ম ভাবে আলোচনা করা যাঁয়, দেখা যাইবে কার্য-কারণ- 

বাদ অসস্ভব। কারণ ও কার্ষের হম্বন্ধ কি? তাহারা সমসাময়িক হইতে পারে না। কার্য 
অবশ্ত কারণের অন্ুগমন করিবে কিন্তু বীজ্জাঙ্ক,রের দৃষ্টান্তে আমরা এ বিষয়ে ঠিক্ ধারণ! করিতে 
পারি না।* কোন বস্তকে আমর] কার্য বলিতে পারি না যদি তাহার কাঁরণ না জানি; আবার 

যাহা কোন একটী বস্তুর কারণ তাহা নিজে অপর বস্তুর কার্য। তাহা হইলে হয় আমাদিগকে 
বলিতে হইবে যে এধারার অন্তত নাই কিংবা একটা আদি কারণ ধরিয়া লইতে হইবে যাহার 

কোন কারণ থাকিতে পারে না অর্থাৎ যাহ! চিরন্তন । এখন প্রশ্ন হইতেছে যাহা চিরন্তন এবং 

অনাদি তাহা! কি প্রকারে নিজের স্বভাবের ব্যতিক্রম না করিয়া কার্ষে পরিণত হইতে পারে? 

তাহা অসস্ভব। স্থতরাং এই কার্ষকারণবাদ কেবল ব্যবহারিক জগৎ সাপেক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 

কোন সদ্বস্ত হইতে স্থষ্টি অসম্ভব এবং অসৎ বস্ত হইতেও সৃষ্টি হইতে পারে না; সুতরাং স্থ্টিই 
অসম্ভব (স্বতো বা পরতোবাপি নকিঞ্চিৎ বস্ত জায়তে )। আমর যাহা! স্থষ্টি দেখিতেছি, তাহা 

গন্ধরবনগরবৎ মিথ্যা (স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধরবনগরং যথ|। তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেযু বিচক্ষণৈঃ) 
আমর! যে নিত্য নানাত্বের অনুভব করিতেছি তাহা মায়ানিমিত্ব। গৌড়পাদের দর্শনে মায়' 

শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-_ 

“কল্পয়ত্যাত্বনাক্মানমাত্ব। দেব স্বমায়য়।' 

“মায়ৈষ্য তন্ত দেবন্ত যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্” 
আবার কখনও মিথ্যা এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন (*স্বগ্রমায়ে যথা দৃষ্টং” অলাতশাস্তি দৃষ্টান্ত 

ইত্যাদি) আবার কখনও ইহ! অনির্বচনীয়া এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন (তচ্চ ন সৎ নাস, 
নাপি সদসৎ ইত্যাদি )। আচার্য শঙ্কর পরবতিকালে মায়াকে অনির্বচনীয়া এই অর্থেই ব্যবহার 

করিয়াছেন এবং মায়াবাদকে দার্শনিক তিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন। গৌড়পাদ 

জগতের সত্তা সম্বন্ধে অনেকটা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতাবলম্বী, কিন্তু শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক 
সত্তা এবং পারমাধিক সন্তা স্পষ্ট তাবে দেখাইয়াছেন। ইহাই সংক্ষেপে গৌড়গাদের মতবাঁদ। 

(ক্রমশঃ ) 



উন্নতির সমাজ-শান্ু 
ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্. এ. বিগ্যাবৈতব 

১৯০৫ সালের গৌরবময় বাঙালী বিপ্লবের পর আজ তেত্রিশ-চৌব্রিশ বংসর চলিতেছে । 

পশ্চিমা হিসাবে ইহা! এক পুরুষ কাল। এই এক পুরুষে গোট৷ ভারত, ভারতগ্রী আর শ্রীভারতী 
সবই অনেকখানি বাড়িয়াছে। আমাদের বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতিও বেশ-কিছু বাড়িয়াছে। 

কিন্তু বাচিয়ার্ছেিউভট।, বাড়িযাছে কোন্-কোন্দিকে, জীবনের গতিভঙ্গী কিরূপ, গতির হার 

কিরূপ, ইত্যাদি বিধয়ে বাংলায় অথবা বাংলার বহিভূতি ভারতে বেশী আলোচন! হয় নাই। 
এই সকল দিকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। বাড়তি-বিজ্ঞান বা উন্নতি-তত্ব সমাজ- 

শাস্ত্রের এক বড় আলোচ্য বিষয় । 

এমন অনেক লোক আছেন ধীহারা “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ” হইয়া বসিয়া থাকেন। 
তাহাদের মেজাজ অল্লেই, নেই অল্লপেই,_সন্থষ্ট। অধিকন্ত, যেসকল বাড়তি বা উন্নতি 

তাহাদের নিজ জীবনের সঙ্গে জড়িত অথবা যে সকল বাডতির ধাপগুল। তাহাদের পরিবারের 

ফোনো-নাকোনো লোকের কৃতিত্ব বা কীন্তির পরিপোষক, সেই সকল উন্নতি-বাঁড়তির 
আ/লাচন! কিষ| মম[পোচনা এই ধরণের লোতের মেত্রার্গে ঠাই পায় না। পাইতে পারে না। 

কিন্ত প|চ কোটি বাঙালীর কথা অথব! পয়ক্রিশ কোটা ভারতীয় নরনারীর বতশ্ান 

ও আগামী ভধিগ্যৎ যাঁহাদের চিন্তা ঠ1ই পায় তাহাদের পক্ষে এইবূপ “আঙ্কল ফুলে কল- 

গছ”--হুইয়! বলিয়া থাক শম্তবপর নয়। তাহারা বরং কলাগাছগুলাকে বাশের কঞ্চি মাত্র 

অথবা এমন কি মামুলি দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না। বাড়ের 
ঘঃড়ে মশাটা ঘে মশামাত্র এই সামান্য কথাটা মশ1! মশায়ের মনে থাকে না। কিন্তু তার 
আশে-পাশে ইছুর-টিকটিকি, গরু-বলদ, কুকুর-বিড়াপ সকলেই মশার হামবড়ামি দেখিয়া 

পরম্পর হাসাহাসি করে। 

বাঙালীর যৌবনশক্তিকে আজ আত্ম-সমালোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে। আত্ম- 
সমালোচনার জন্ত স্বত্ব আত্মিক আন্দোলন ঘুবক তারতে অনুষ্ঠিত হওয়' আবশ্তক। সমা- 

লোচনার কষ্টিপাথর সম্বন্ধেও এক|ধিক আলোচনা-সমালোচনা চাই। ১৯০৫ এর পূর্বেকার 

ঘুবক ভারত আর যুবক বাংল! কি ছিল, ১৯৩৯ সনের যুবক ভারত আর যুবক বাংলা কোথায় 

আসিয়া ঠেকিয়াছে, এই সকল বিষয়ে মগজ খেলাইবার জন্ত চাই গণ্ডা-গণ্ডা গবেষক, লেখক, 

বক্তা । অন্ান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতন উন্নতি-বিজ্ঞান বা বাড়তি-বিজ্ঞানের জন্যও যুবক বাংলায় 

আর যুবক ভারতে বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি, আর মতামত পুষ্ট হইতে থাকিলে আমাদের একটা 
মস্ত অতাব পূরণ হইবে । 

উন্নতি-বাঁড়তি মাপ! সম্ভব আধিক কমক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে। এই জরীপ চালানো 

যাইতে পারে রাস্্রীক আন্দোলনের কম ও চিন্তা সম্বন্ধে। তাহ! ছাড়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কৃষ্টি 
ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদ্যা কলার ক্ষেত্রে ভারতসম্তান, আর বঙ্গনস্তান এই এক পুরুষে কতখানি 



প্রথম সংখ্যা] উন্নতির সমাজ-শাস্তর ৯ 

আগাইয়৷ আসিয়াছে তাহাও মাপাজোকা চলিতে পারে। জরীপ করিবার জন্য লোক চাই 
বহুবিধ, বহু সংখ্যক এবং বছ মেজাজের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের 
আসল জিজ্ঞান্ত,_এ কালের ভারত-পস্তানের৷ কলাগাছ না কঞ্চি, না দেশলাইয়ের কাঠি। বলা 
বাল্য, কতকগুলা! নিলজ্জ, বেহায়া, খাতির-নদারৎ, ঠোটকাট। সমজদার চাই। এই ধরণের 
নয়া-নয়া নিলজ্জ বেহায়া! সমালোচকের উপর আগামী তিন পীচ-সাত বৎসরের বঙ্গজীবন ও 

তারত-জীবন নির্ভর করিতেছে । বাড়তি বা উন্নতির চাঁবী এই সব বেহায়াদের হাতে । সমাজ 
বিজ্ঞানের আসরে বেহায়াদের ঠাই খুব উচ্চু। ০ 

_. আত্ম-সমালোচনা, বেপরোয়া, নিরপেক্ষ, ঠোটকাটা, খোলা-মাঠের বিশ্লেষণ ছাড়া 
কোনো লোক কেনোদিন একটা বড়-কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। একট] দল, সঙ্ঘ, সমাজ, 
দেশ ইত্যাদি বৃহত্তর সত্তাকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্যও জরুরী ঠিক এই ধরণের খোলা মাঠের 
সম[লে|চনা। প্রতি মুহুতে"ই চাই প্রত্যেক ব্যক্তি ও সঙ্ের জন্য ব্যক্তি-নিরপক্ষ, সঙ্ঘ-নিরপেক্ষ 
পরিদর্শন $ পর্যালোচন। সর্বদাই প্রত্যেক আত্মিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন এই ধরণের 

সংশোধন ও সংমার্জনের জন্য বসিয়া আছে। নিজকে শুধরাইবার জন্য ও মেরামৎ্ করিবার 
জন্য যে লোকটা, যে দলটা, যে প্রতিষ্ঠা নটা সর্বদ' প্রস্তুত নয় তাহার কপালে উন্নতির বরাদ্দ শুন্য । 

এই ধরণের সংশোধন, সংমার্জন ও শুধরাঁণো ইত্যাদি কাজের জন্ত ওস্তাদ কাহারা 
হইতে পারে? আমার বিশ্বাস, ছুই ধরণের অথবা ছুই বয়সের লোক এই সকল ঠোটকাট! 
সমালোচন। ও খাতির-ন্দারৎ প্রশ্নীপ্রশ্মি করিতে অধিকারী । প্রথমতঃ যাহার! মোটের উপর 

১৬ হইতে ২০ বয়সের তরুণ-তরুণী, এক কথায় যাহারা ইন্কুল-কলেজের আওতা এখানে পার হয় 
নাই, বস্তৃতঃ যাহারা এখনো ইস্কুল-কলেজের খানিকটা নীচের সিপড়িতেই পায়চারি করিয়া 

থাকে। বতমান দুনিয়াটা যে নেহাৎ অপদার্থ একথা চিন্তা করার এবং বিশ্বাস করার ক্ষমতা 
একমাত্র তাহাদের । সংসারের অধিকাংশ লোকগুল] যে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, ম্যাড়াকান্ত, 

“আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ” এইরূপ মত প্রচার করিবার মতন বুকের পাট! তাহাদের পক্ষে 

অতি স্বাভীবিক। কোনো নামজাদা লোকের দিকে তাকাইয়া তাহার! মত গ্রকাশ করিতে 

বাধ্য হয় ন'। কোনে! নামজাদ] লোকের হ।সির উপর তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর 

করে না। তাহারা তাঁবিতে সমর্থ যে, ছুনিয়াটা যে তাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাদের হাতে 
আসিলে ছুনিয়া সে ভাবে চলিবে না। তাহারা নামজাদাগুলাকে কলা দেখাইগ্না একদম 
অজানা পথে ছুনিয়াটাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া৷ লইয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করা 
আহাম্মুকি স্থইতে পারে, অলীক কল্পনা হইতে পারে, চরম বেআছুবি হইতে পারে। কুছ পরোয়া 
নাই। কিন্তু ছুনিয়ার সকল দেশে সকল যুগে ১৬-২* বৎসরের তরুণ-তরুণীরা সংসার্পের দিকে 
তাকাইয়াছে আর বলিয়।ছে,--“সবুর কর্ ছুনিয়া, আমরা তোকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িৰ”। 
পৃথিবীর উন্নতির গোঁড়ার কথা! এইখানে । এই আহাম্মুকি-বেআছুবির ভিতরই আধ্যাত্মিক দস্ভল 

ফিল্বিল্ করিতেছে । ১৯*৫ সনের যুবক বাঙলায় আর যুবক ভারতে যাহারা ১৬-২* বৎসরের 



১০. প্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ-_-১৩৪৬" 

লোক ছিল তাহাদের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাঁশ করিয়াছে বিগত সাড়ে তিন দশকের কম 
বীর ও চিস্তাবীরগণ। এই সকল কম বীর ও চিস্তাবীরের কিন্মৎ যাহাই হোক না কেন, 
তাহারা ১৬-২* বৎসর বয়সে অন্ততঃ একবার স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, ছুনিয়াটাকে উপ্টাইপ্া- 
পাণ্টাইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ছুরপ্ত করিবার একতিয়ার একমাত্র তাহাদের । 

আজ ১৯৩৯ সনের যোল হইতে বিশ বৎসর বয়সের তরুণ-তরুণীদের তিতর যাহার! 
কল্পনা! করিতেছে, যে ১৯০৫ সনের পর হইতে আজ পর্যন্ত যাহা! কিছু ঘটিয়াছে তাহার কিন্মৎ 
এক দামড়িও নয়, একমাত্র তাহারাই আগামী তিন-পাঁচ-সাত বৎসরের বাঙালী ও ও অ-বাঙালী 
ভারতীয় সমাজকে চাবকাইয়! বড় করিতে পারিবে । 

এইবার বলিব দ্বিতীয় ধরণের বা বয়সের লোৌকের কথ]। যাহাদের বয়স বৎসর ছাব্বিশেক 
পার হইয়াছে অথচ যাহারা এখনে! ব্রিশকে জবাব দেয় নাই তাহাদের কথা বলিতে চাই। 
এই লোকগুলা ইস্কল-কলেজ জাতীর পাঠশলার লেখাপড়া খতম করিয়াছে । তাহাদের চোখের 
সম্মুখে পড়িয়া! রহিয়াছে ছুনিয়া। এই সকল লোকের ভিতর যদি মানুষের মতন মানুষ থাকে 

তাহা হইলে তাহারা কি করিবে? তাহারা কোনো নামজাদা জন-নায়কের, কর্মবীরের বা 
চিন্তাবীরের পেছন-পেছন ছুটিয়৷ নিজের বা! দেশের ভবিষ্যৎ গড়িবার চেষ্টা করিবে না। তাহারা 

বসিবে সকল প্রক'র হোমরা-চোমরাগুলাকে জরীপ করিতে।__দেখিবে রাম কিঞ্চিৎ-কিছু 
করিয়াছে বটে তবে বেশী কিছু নয়। তাহারা বলিবে, আবদুলের কিনম্মৎ নেহাৎ্ মন্দ নয় তবে 

হাতী-ঘোড়াও নয়, ইত্যাদি । নাক্ সি'টকানো তাহাদের ব্যবসা হইবে না। তাহাদের ব্যবসা 

হইবে “কত ধানে কত চাল” ব্তনিষ্ঠরূপে বুঝিয়! লওয়া। তাহাদের লক্ষ্য থাঁকিবে বিগত ৩৩1৩৪ 
বৎসরের সকল প্রকার ভারতীয় ও বাঁঙালী কাজ এবং চিন্তাগুলাকে বাঁজাইয়া দেখা । বাজাইতে 
বাজাইতেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে, আজ পর্যন্ত বেশী-কিছু সাধিত হয় নাই। লাফালাফি 
করিবার কিছু নাই। চাই নতুন লোক, চাই নতুন উন্মাদনা, চাই নতুন স্বার্থত্যাগ, চাই 
স্বাধীনতার নতুন আকাক্জা, চাই স্বদেশসেবার নতুন অধ্যাত্মিকতা। 

যে কয়টা লোক কাজ্ত বা চিন্তা করিয়াছে তাহাদিগকে স্বর্থে তোঁলাও বেআঁকুবি 
আবার নরকে পাঠানোও আহাম্মকি। কঞ্চিকে কঞ্চি বলা উচিৎ। কঞ্চিটি! কলাগাছও নয়, 
দেশালাইয়ের কাঠিও নয়। আজ চাই গণ্ডা-গণ্ডা, ডজন-ডজন্ ২৬-৩০ বত্সরের লোক যাহারা 

নতুন-নতুন.জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে নয়া-নয়া ছুনিয়া স্থষ্টি করিবার জন্ত ঝাঁপাইয়া পড়িবে, আর 
ভাবিবে যে, ১৯০৫-৩৯ এর লোকের! যেখানে পাইয়াছে শতকরা ১৫-২৫ মাত্র সেখানে তাহারা 

পাইয়া ছাড়িবে, কমসে-কম ২৫-৩৫।; বৎমর বার-তের হইল একগ্রস্থ *ত্যাদর়ড়র দর্শন” 
ঝাড়িয়াছিলাম (“নয়াবাংলার গোড়াপত্তন” প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য )। ত্যাদড়ের দর্শনেরই এক 
কীচ্চা আজ আবার পরিবেষণ করা গেল। সুরু হউক একালের তাজ! বাংলার আবার এক নয় 

জীবনের ধারা। দেখ! যাউক ভারতী, শ্রীভারতী আর বঙ্গ-গৌরব কোথায় গিয়া ঠেকে। 



 জৈন-তীর্ঘংকর 
প্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য এম্. এ. 

মান্য দুঃখের বাধন হইতে ক্রাণ পাইবার জন্য অবিরত চেষ্টা করে, সে ভাবে এই বাধন 
কখনও স্বাভাবিক নয়, যদি ইহা! স্বাভাবিক হয় “তবে তাহ হইতে কখনও তাহার ছাড়া পাইবার 

সভ্ভাবন! নাই, কারণ ম্বতাব, ইহা কথুন্নও অন্যরূপ হইতে পারে না, আগুন আগুনই, ইহা গরম, 
সবসময় ইহা! গরমই থাকিবে, তাই সে স্থির করিল, তীহার বাধনটী হইয়াছে আগন্তক, কোন 
বাহিরের কারণে ইহ] ঘটিয়াছে, আয়না স্বভাবতঃ পরিষ্কার, বাহিরের ধুলায় ময়ল! হয়, ঘষিলে 
মাজিলে আবার পূর্বের মত পরিষার হইয়া উঠ্বে। ১ 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই আগন্ক ধর্ম ছন়া আমাদের আত্মার স্বভাবগত ও ধম 
আছে, জৈনদার্শনিকগণের মতে তাহ! চারিটী-__অনন্তজ্ঞান, অনস্তদর্শন, অনস্তবীর্য ও অনন্তস্থখ | 
কঠোর তপন্ত্যার দ্বারা আত্ম! যখন কমরপুদ্গল হইতে সম্যগভাবে মুক্ত হয়, তখন সহদ্দেই আত্মার 

স্বরূপ প্রকাশ পায় ও মোকঙ্গাবস্থার প্রাপ্তি হয়। ২ আত্মার এইরূপ উৎকর্ষ লাভ হইলে সে তীর্থংকর 

নামে অভিহিত হয়।৩ কমক্য়ের দ্বারা যে আত্মা উৎকর্ষ লাত করে তাহ! ছুইভাগে বিভক্ত, 
সশরীর এবং অশরীর; যে সমস্ত অশরীরী আত্ম! নির্বাণ ল'ত করিয়া! অলোকাশে অনন্ত সখ উপভোগ 

করে তাহীদিগকে সিদ্ধ বলে। ৪ এখানে মনে রাখিতে হইবে যে জৈনমতে আত্মা উর্ধগতি 

কিন্ত অলোকাশ লান্ভের পর গতিরছিত হুইয়! যাঁর, টি আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, 

তীর্ঘংকর সিদ্ধ ও সামান্য সিদ্ধ | তীর্থংকরসিদ্ধের! সশরীরাবন্থায় ধমেণপদেশ ও তত্বের সন্ধান দিয়া 

থাকেন এবং শরীর ত্যাগের পর সিদ্ধের সমপর্যায়ভূক্ত হন। সামান্যসিদ্ধগণ কোনরূপ উপদেশাদি 
দেন না, পরস্থ দেহত্যাগের পর সিদ্ধরূপ লাভ করেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কমক্ষয়োপশম হইলে আত্মা'মুক্তাবস্থ। প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মা 

সশরীরী ও অশরীরী এই ছুইভাগে বিভক্ত | সশরীরীগণকে অর্থৎ বল! বলা হয়, এবং তাহাদিগকেই 

জৈনগণ ঈশ্বর বলিয়! স্বীকার করেন; তাহা ছাড়া ন্যায় ও যোগদর্শনের মত তাহার] ঈশ্বর 

স্বীকার করিতে চান না। এছাড়া জৈনগণের আচার্ধ, উপাধ্যায় ও সাধু আছেন। আচার্ধদের 
বন্তিশটা, উপাধ্যায়ের পঁচিশটী ও সাঁধুদের আটাশটী গুণ থাকে । 

সিদ্ধ, অর্থৎ আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই পাঁচজনকে সম্মিলিতভাবে জৈনগণ গঞ্চ- 

(১) মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শান্ীর বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে (কুমিল) দর্শন-শাখায় 
পঠিত অভিভাষণের বষ্ঠ পৃষ্ঠা জ্টব্য। 
(২) কর্মফলবিন্মুকে! উডঢং লোকস্য অস্তমধিগংত| | মো! সববণাঁণু দরিসী লহদি সুহমণিংদিয়মণংতমূ |- ঞ্াস্তিকায় গাঁথা ২৮। 

(৩ কেবলদংসনগাণমৃহবিরিউ জো জিঅণংতু। 
র জিনদেউঙগী পরমমুণি পরমপকান্থ মুণংতু ॥--যোগেন্ত্রাচার্ধকৃত পরমাত্মপ্রকাশগাধা, ৩৩৭ জিন দেউ- জৈনদেব --তীর্খংকর 

(৪) জেনিং জীবসহাবৌণথি অভাবো। য সব্বহা তম্ম। 
তে হোংতি ভিন্নদেহা সিদ্ধ! বচিগোয়রমদীদা ॥--কুন্দকুন্দাচার্ষকৃত পঞ্চান্তিকায়গাথ] ৩৫। 

(৪) সর্বজে। জিতরাগাদিদে যন্ত্রেলোকাপুজিতঃ। 
যখাস্থিতীর্থবাদী চ দেবোর্হন্ পরমেশ্বর; ॥- সরধদর্শনসংগ্রহে আর্ত মতে উদ্ধৃত। 

শ্রী 



১২.  শ্ীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ --১৩৪৬ 

পরম বলিয়া অভিছিত করেন, এবং ক্াহাদের উদ্দেষ্ত্ে তাঁহীর' পতিিন লক্ষাধিববার 
তক্যঞ্জলি প্রদান করেন। ১: 

পাপপস্কে নিমগ্ন মান্বগণকে উদ্ধার করিবার জগ্ঘ জৈন রর আবির্ভাব হয়, 
অবসপিণী ২ কালে চব্বিশ জন তীর্থংকরের আবির্ভাব হইয়াছে। তীর্ঘংকর শবের অর্থ দুইটা 
তীর্থকে যিনি করেন তিনি তীর্ঘংকর। তীর্থ শবের অর্থ ঘাট; ঘাট দিয়া যেমন লোক অতি 
সহজেই নদী পার হইয়া যায়, সেইরূপ তীর্থংকর-প্রচার্সিত উপদেশবাঁণী অনুসরণ করিয়া 
অতি সহজেই ভবনদী পার হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে তীর্ঘংকর বলা হয়, ৩ অথবা 
তীর্ঘ শবের অর্থ সঙ্য, সাধু, সাধবী, ও শ্রাবক। এই চ[রিজনকে লইয়া এক একটা ল্য হয়, সেই 
সজ্ঘের যাহার! কত? তীহাঁদিগকেও তীর্থংকর বলা হইয় থাকে । ৪ 

জৈনদের প্রথম তীর্থংকর খষতদেব বা আদ্দিনাথ--নাভিরাজ তাঁহার পিতা ও মরুদেবী 
তাহার মাতা ) ইক্ষাকুবংশে অযোধ্য।র অন্তর্গত বিনীত নামক স্থানে জন্ম), কাহারও মতে উত্তর 

কাশ্মীরে জন্ম। সে সময়ের রীতি অনুযায়ী তিনি তীছার ভগিনী স্থমঙ্গলাকে প্রথম বিবাহ করেন, 

দ্বিতীয়বার তিনি ছুনন্দাকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে তরত ও ত্রান্ধী এবং দ্বিতীয়ন্ত্রীর গর্ভে 

বহুবল ও সুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। ভরত ও বহুবলের বংশই হুর্য-ও চন্দ্রবংশ বলিয়া! খ্যাত--- 
এইরূপ চরিতাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে । তরতের নাম অনুসারেই তীহার রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ 
হয়। খবভদেব পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্রণ করিয়া মন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন, এবং জৈনধমের 
প্রবত্ন করেন। তাহার দেহের পরিমাণ ছিল পাঁচ শত ধন, রং ছিল সোনার মত। আমুদ্ষাল ছিল 
৮,৪৯০১০০০ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান কৈলাদ পর্ত-_মতান্তরে অষ্টপদ পর্বত ৷ বাহন ছিল বৃষভ। 

দ্বিতীয় তীর্থংকরের নাম অজিতনাথ। বাঁঞ্জা জিতশক্র তীঁহার পিতা, রাণী বিজয়াদেবী 
তাহার মাতা, আদিনাথের জণ্গের পঞ্চাশ লক্ষ কোটা সাগর পরে ঈক্ষণাকুবংশে, অযোধ্যায় 
রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হয়, দেহের পরিমাণ ৪৫* ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আযুফ্ধাল ৭২ লক্ষ পূর্ব, নির্বাণ- 
লাতের স্থান বঙ্গদেশের পরেশনাথ পর্বত, বাহন হস্তী। 

তৃতীয় তীর্থংকরের নাম সম্ভব নাথ। তাঁহার পিতা রাঁজা জিতারি, মাতা! সেন! দেবী, 

ঘণঘাইকম্মরহিয়া এবং কেবলণাণ! য পরমগুণসহিয়া, 
, চৌতিসঅভিসয়জুত্ত। অরিহংত| এরিস! হোংতি॥-_বুন্কুন্দাচার্যের নিয়মসার ৭১। 

(১) অগ্জলি-মন্ত্র “নমে। অরহংতারং, নমো সিদ্ধাণং | নমো আয়ারিযাণং, নমে। উবন্ধায়াণং নমো লোয়ে সব্মসাহ্ণম্” 
(২) অবসর্পিণী কালে অধমের প্রভাব খুব বেশী থাকে, উৎসর্পিণী কালে ধমে'র প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিষ্কমান থাকে। 

জৈনগণ সময়কে একটা কুগুলীকৃত সর্পের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, পৃথিবী যখন সর্পের মুখ হইতে লাঙ্গুলেয় দিগে আমিতে 
থাকে তখন তাহাকে অবসর্পিণী কাল বল হই! থাকে, আবার লাঙ্গুল হইতে মুখের দিগে গেলে তাহাকে উৎসর্পিণী ধন! 
হইয়া থাকে। রা 

(৩) “যেন প্রশীতং পৃথু ধম তীর্ঘং জোষ্টং জনা: প্রাপ্য জয়ন্ত ছুখম্” | - -বৃহতগযতুত্তোত ্। 
(৪) অভিধানরাজেজ্র ও মিস্ সিনরেয়ারের “13৩81 ০£]515181% জষ্টবা। 



প্রথয় সংখ্যা] .  জৈনীর্থকর ১৩ 
অজিত নীথের অদ্মের ত্রিশ লক্ষ কোটা সাগর পরে ঈক্ষ ণকুবংশে শ্রীবন্তী নগরে ১ পূর্বাধাঁঢ় নক্ষত্র 
জন্ম হয়, দেহের পরিমাণ ছিল ৪*০ ধনু, স্বর্ণবর্” আয়ুফাল ছিল ৬* লক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের 
স্থান সমেতাশিখর (বর্তমান পার্শবনাথ পর্বত ) তাঁহার বাহন অশ্ব। 

চতুর্থ তীর্ঘংকরের নাম অতিনন্দননাথ। রাজা সম্বর তাহার পিতা রাণী সিদ্ধার্থা। তাহার 
মাতা, সম্ভবনাথের জন্মের ত্রিশ লক্ষ কোটা সাগর পরে, অযোধ্যায় ঈক্ষাকুবংশে পুর্ন নক্ষত্রে 
জন্মগ্রহণ করেন, উচ্চতা ৩৫০ ধন্ু/ন্বর্ণবর্ণ, আমুফ্ধাল ৫০ লক্ষ পুর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেত 
শিখর, তাহার বাহন বানর । 

পঞ্চম তীর্থংকরের নাম গ্ুমতিনাথ-_তাহার পিতা ছিলেন রাঁজা মেঘগ্রভ, মাতা 

ছিলেন মঙ্গলা, অভিনন্দন নাথের জন্মের নয় লক্ষ কোটা সাগর পরে, অযোধ্যাতে ঈক্ষণাকু বংশে 

মঘ! নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম, দেহের পরিমাণ ছিল ৩০* ধনু, স্বর্ণবর্ণ আমুফ্ধাল ৪* লক্ষ পূর্ব, নির্বাণ- 
লাভের স্থান সমেতাশিখর, বাহন ক্রৌঞ্চ। 

* যষ্ঠ তীর্থংকরের নাম পদ্ধাগ্রভ। তাঁহার পিত] ছিলেন রাজ! প্রতিষ্ঠ, মাতা ছিলেন রাণী 

সুসীমা, আুমতিনাঁথের জন্মের নব্বই হাজার কোটা সাগর পরে কৌশাম্বীতে ঈক্ষ1কুবংশে চিত্রা- 
নক্ষত্রে জন্ম লাত করেন। দেহের পরিমাণ ছিল ২৫* ধন্ধু, রক্তবর্ণ, আমুফ্কাল ত্রিশলক্ষ পূর্ব, 

নির্বাণন।ভের স্থান সমেত শিখর, তাঁহার লাঞচন ছিল রক্তপন্ন। 

সপ্তম তীর্ঘংকরের নাম স্ুপার্থনাথ | রাজ! গ্রাতিষ্ঠ পিতা, রাণী পুথিবী মাতা, পদ্মপ্রভের 

জন্মের ৯*** কোটা সাগর পরে ইক্ষ/কুবংশে ক।শীধাঁমে বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ 

২** শত ধনু, স্ব্ণব্ণ ( দিগম্বরদিগের মতে হরিদর্ণ ) আযুঙ্গাল বিশলক্ষ পূর্ব, নির্বাণলানের স্থান 
সমেতশিখর, লাঞ্ছন স্বস্তিক। 

অষ্টম তীর্ঘংকরের নাম চন্্রপ্রভ | রাজা মহাসেন পিতা, র|ণী লক্ষণা মাঁতা, সপার্খনাথের 

জন্মের ৯** কোটা সাগর পরে ইঙ্গ/কুবংশে চন্ত্রপুরীতে অম্থ্রাধ! নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ১৫০ 

ধনু, শুত্রকাস্তি, আযুফ্ধাল দশ লক্ষ পূর্ব। নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন চন্ত্র। 

নবম তীর্থংকরের নাম পুষ্পদস্ত বা স্ুবিধিনাথ। রাজা সুপ্রিয় পিতাঁ, রাণী রাম! মাত, 
চন্ত্রপ্রতের জন্মের ৯০কোটা সাগর পরে ইক্ষকুবশে কাকন্দীতে মূলা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের 
পরিমাণ ১** ধনু, শুত্রকান্তি, আয়ুক্কাল ছুইলক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, 
মকর লাঞ্চন। 

দশম তীর্থংকরের নাম শীতলনাথ | রাজা দৃঢ়রথ পিতা, রাণী নন্দা মাতা, পুষ্পদস্তের জন্মের 
৯ কোটী, সাগর পরে ইক্ষাাকুবংশে তদিল! পুরীতে পূর্বাধাঁঢ নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৯* ধু, 
ব্কাস্তি আয়ু্কাল ১লক্ষ পূর্ব, নির্বালাতের স্থান সমেতশিখর, শ্রীবৎস লাগুন। 

একাদণ তীর্থংকরের নাম শ্রেয়াংসনাথ। রাজা বিষুলেন পিতা, রাণী বিষ্কা মাতা, 

_শীতলনাথের জন্মের এক কোটা সাগয় পরে ইক্ষাকৃবংশে কাশীধামের নিকট সিংহপুরে, শ্রবণা- 
এ শপ আপ শে পি পিউ ও জা ক 

যা “আবু প্রদেশের হ বলরাম রাম পুরের সন্নিহিত ৰরমান প্নমেত : কা কিলা” নামক স্থান, -180160106 ০1 

4201910. 



১৪ শ্ীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

মক্ষত্রে জদ্ম, দেছের পরিমাণ ৮০ ধন, হবরণবর্ণ, আযুফাল ৮৪ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেত" 
শিখর, বাহন গরুড়। 

দ্বাদশ তীর্থংকরের নাম বানুপৃজ্য। রাজ। বন্থুপূজ্য পিতা, বাণী জয় মাতা, শ্রেয়াংসনাথের 

জন্মের ৫৪ সাগরপরে ইক্ষাকুবংশে চম্পাঁপুরীতে ১ শতভিষা নক্ষত্রে জম্ম, দেহের পরিমাঁণ ৭* 
ধনু, রক্তবর্ণ, আমুফ্কাল ৭২ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাতের স্থান চম্পাপুরী, বাহন মছ্িষ। 

ত্রয়োদশ তীর্থংকরের নাম বিমলনাথ। রাজা কৃতবর্ম পিতা, রাণী শ্ামা মাতা, 
বাহ্ছপুজ্যের জন্মের ত্রিশ সাগর পরে ইক্ষ/কুবংশে কাম্পিল্যপুরে উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রে জন্ম, দেহের 

পরিমাণ ৬* ধনু, স্ব্ণবর্ণ, আমুফ্ষাল ৬* লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাতের স্থান পরেশনাথ বাহন, বরাহ। 

চতুর্শি তীর্থংকরের নাম অনন্তনাথ| রাজা সিংহসেন পিতা, রাণী হুশ মাতা॥ 
বিমলনাথের জন্মের ৯ সাগর পরে ইঙ্গাকুবংশে অযোধ্যাতে রেবতী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ 
৫০ ধনু, স্বরবর্ণ, আমুফ্ধাল ত্রিশ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাতের স্থান সমেতশিখর, বাহন শ্তেন পক্ষী | 

পঞ্চদশ তীর্থংকরের নাঁম ধর্মনাথ। রাজা ভাম্ক পিত1 ও রাণী হ্ুব্রতা মাত, অনস্তনাথের 

জন্মের ৪ সাগর পরে ইক্ষীকুবংশে অযোধ্যার নিকট রত্বপুরীতে পুষ্য। নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ, 

৪৫ ধনু, স্বর্ণবর্ণআয়ুফ্লাল ১* লক্ষ বদর, নির্ধাণলাতের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ুন বজ্রদ্ড। 
ষোড়শ তীর্থংকরের নাম শান্তিনাথ। রাজা বিশ্বসেন পিত! ও রাণী অচিরা মাতার 

ধমনাথে, জন্মের তিন সাগর পরে ইক্ষাকুবংশে হস্ডিনাপুরে ভরণী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ 

৪০ ধনু, স্ব্ণবর্ণ, আয়ুঙ্জাল এক লক্ষ বৎসর' নির্বাণলাভের স্থান মমেতশিখর, বাহন মুগ । 

সপ্তদশ তীর্থংকরের নাম কুখনাথ। রাজা! শূর পিতা, রাণী শ্রীদেবী মাতা, শাস্তিনাথের 
জন্মের অর্ধ পল্য পরে ইক্ষণাকুবংশে হস্তিনাপুরে কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৩৫ ধনু, 

র্ণবর্ণ, আযুগ্ধাল ৯৫১*** বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখয়, বাহন ছাগ। 

অষ্টাদশ তীর্ঘংকরের নাম অরনাথ। রাজা সুদর্শন পিতা, রাণী দেবী মাতা, কুখনাথের 

জন্মের ১ পল্য পরে, ইক্ষাকুবংশে, হস্তিনাপুরে, রোহিণী নক্ষত্রে জম্ম, দেহের পরিমাণ ত্রিশ 

ধনু, রণ আম়ুফ্াল ৮৪** বৎসর, নির্বাণলাতের স্থান সমেতশিখর, লাঞগন নন্দ্যাবর্ত। ২ 
উনবিংশ তীর্থংকরের নাম মন্পনাথ। রাজ! কুস্তের কন্ঠা, প্রভাবতী মাতা, অরনাথের 

জন্মের ১,০** কোটা বৎসর পরে ইক্ষঠাকুক*শে মথুরাতে অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ধর্ু, 
নীলবর্ণ, আযুদ্ধাল ৫৫১০০ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লা্ছন কুস্ত। 

বিংশ তীর্থংকরের নাম যুনিম্ুব্রত। রাজা সুমিত্র পিতা, রাণী পন্মাবতী মাতা, মল্লিনাথের 
জম্মের ৫৪ লক্ষ বৎসর পরে হরিবংশে রাঁজগৃহে শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম, দেছের পরিমাণ ২০ ধনু, 

রুষ্ণবর্ণ, আয়ুফ্কীল ৩*১*০* বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, বাহন কৃর্ম। 

৯১। ভাগলপুরের নিকট বত'মান নাথপুর--1: 5 ০/০০ 0০4৮1 06 (010871285০০ & গা ৪১০০ 818881201, 

4 2০010815 /১0শ0 050851) ০1110, 55০6 ৬০1. []| দষ্টব্য। 

২। দন্বস্তিকঃ সর্বতৌভদ্রঃ মন্দ্যাবতদয়োহূপি চ"--অমরকোষ। 
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একবিংশ তীর্ঘংকরের নাম নমিনাথ। রাঙা বিজয় পিতা ও রাণী বিপ্রা মাতা, 

মুনিন্্রতের জন্মের ৯ লক্ষ বৎসর পরে ই্ষাকুবংশে মধুরাতে অ্ষিনী নক্ষত্রে জগ্ম দেহের পরিমাণ 

১৫ ধনু, ্বর্ণবর্ণ, আমুফ|ল ১১০০০ বৎসর নির্বাণলাতের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন নীলোৎপল। 
দ্বাবিংশ তীর্থংকরের নাম নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি। রাজা সমুদ্রবিজয় পিতা ও দেবী শিবা 

মাতা, নমিনাথের জন্মের ৫ লক্ষ বৎসর পরে, হরিবংশে দ্বারকাঁতে চিত্র! নক্ষত্রে জন্ম, দেছের 

পরিমাণ ১০ ধনু, কৃষ্ণবর্ণ, আমুফ্কাল ১,*০* বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান গীর্ণার পর্বত, লাঞ্ছন শঙ্খ । 
এই পর্যন্ত যে সমস্ত তীর্ঘংকারের নাম কর! গেল তন্মধ্যে একমাত্র আদিনাথ ছাড়া অস্ত 

কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবন্ধ করা নাই। সেইজন্য তীহারের সম্বন্ধে বিস্তৃত" 
তাবে কিছু জানিবারও উপায় নাই, তবে পার্খনাথ ও মহাবীর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞ(তব্য বিষয় আছে, 

অন্থসন্ধিৎস্থ পাঠক আকর গ্রন্থ১ হইতে তাহাদের বিস্তত বিবরণ জানিতে পারিবেন । স্থানাতাঁবে 
মোটামুটি এখানে কিছু দেওয়া গেল। 

[ত্রয়োবিংশ তীর্থংকরের নাম পার্খশবনাথ। নেমিনাথের জন্মের ৮৪,০০৭ বৎসর পরে অর্থাৎ 
খুন্টপূর্ব ৮১৭ অন্দেং রাজা অশ্বনাথের ওরসে ও বাগদেবীর গর্ভে ঈক্ষাকু বংশে পার্বনাথ জন্ম গ্রহণ 

করেন। ত্রিশ বংসর বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তপশ্চর্যার সম্নয় ফণীষুক্ত সর্প 
তাহার রক্ষী ছিলেন বলিয়! তিনি সর্পলাঞ্চন বলিয়া পরিচিত। এই সম্বন্ধে একটা গল্প শুন" যায়, 
পার্বনাথের সমসাময়িক কামাথ নামক একজন সোমযাঁজী ছিলেন। তিনি একদিন যক্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিয়! আহুতি দিতে বসিয়াছেন এমন সময় পার্খনাথ আসিয়া! উপস্থিত। তিনি দেখিতে পাইলেন 

যে একখণ্ড যজ্ঞকাষ্ঠের ভিতর একটা সর্প আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি কাঁ্ঠথণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত 
করিয়া সর্পটাকে নিষ্কৃতি দিলেন, যাজ্জিকদিগের এই বিধান আছে যে বিতস্তি, অরত্বি প্রভৃতি 

পরিমিত ইন্ধন না] হইলে তাহ! যাগকার্ষে অন্পযুক্ত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ইন্ধন আহুতি না 
দিলেও যজ্দের অঙ্গহানি হয়, তাই ইষ্টক্মে ব্যাঘাত হওয়ায় তাহার মনে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হয়। তিনি এইবার কারীরেষ্টি সম্পাদনেব জন্ত আয়োজন করিতে থাকেন এবং কারীরেষ্টি সম্পা- 

দন করেন। তারপর অনবরত তুমুলভাবে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। তাহাতে পার্বনাথের তগন্তায় 
ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় শেষদেব তাহার শতফণ] বিস্তার করিয়! এই বিপদ হইতে 
তাহাকে রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি সর্পলাঞ্চন বলিয়া পরিচিত হন। বোধিবৃক্ষের, ৩ নীচে ৮৩ 

দিন ব্যাপিয়া ধ্যান করার পর সম্যগঞ্ঞান লাভ করিয়া তিনি জৈন ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। 

তাহার সময় হইতেই "গচ্ছ” নামক সম্প্রদায়তেদ_জৈনদের মধ্যে গ্রথম প্রবতিত হয়। তাহার 
আটজন বিশিষ্ট গণধর ছিলেন, তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) শুতদত্ত, (২) আর্ধঘোষ, (৩) বিশিষ্ট, 

১। ত্রিধষ্টি”লাকাপুরুষচরিত, দশম "পর্ব, আচারাঙ্গ, শুত্রকৃদাঙ্গ ও কল্পুত্র, ইংরেজীতেও কতকগুলি উপাদের 

গ্রন্থ আছে, বথা--1115. 919151-4র “7691৮ ০1081119151, ও ডা: লাহার '*015 ০£ 1181191:9.11 

২। যারোৌডিয়ার 196০:5 880 1765515 ০6 05151519» ডষ্টব্য | 

৩। প্রত্যেক তীর্থংকরেব ভিন্ন ভিন্ন বৌধিবৃক্ষ ছিল। 
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(8) ব্রহ্ষধারী, (৫) সোম, (৬) শিবধর, (৭) বীরভদ্র, (৮) যশস্বী,| তাহার নির্বাণলাভের 
স্থান বঙ্গদেশের পরেশনাথ পর্বত। 

চতুধিংশ তীর্ঘংকরের নাম মহাবীর--পার্্নাথের নির্বাণলাভের ২৫০ বৎসর পরে: 
মছাঁবীরের আবির্ভাব হয়। রাজা সিদ্ধার্থ তাহার পিতা ও রাণী ত্রিশল! তাহার মাতা, তাহার জন্ম 
সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্পের উল্লেখ কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। দেবনন্দা নামক একজন 

্রাঙ্গণ-্পত্বী বৈশ।লীর১ নিকট কুগুগ্রথমে বাস করিতেন। তীহার স্বামীর নাম ছিল খষতদত্ত। 
একদিন রাত্রে দেবনন্দ! চৌদ্দটী স্বপ্ন দেখিতে পান, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হুহয়া 

তাহার স্বামী খষভদত্তের নিকট বলেন, শুনিয়া খবভদত্ত অত্যন্ত পুলকিত হইলেন 
এবং গণন! দ্বারা জানিতে পারিলেন যে তাঁহার রসে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হুইবে। 

এই মহাপুরষ আর কেহ নহে | ইনিই মহাঁবীর। এদিকে ইন্দ্রাদিদেবতা তাহাদের 
অবধিজ্ঞানের২ সাহায্যে দরিদ্র খষতদত্তের গৃহে মহাবীরের জন্ম হইবে, ইহা কোন- 

রূপেই সমীচীন নয়, কারণ পূর্বোক্ত তীর্ঘকরগণ সবই কোটাপতি নৃপতিদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। - এই ভাবিয়া একজন দেবদূতের সাহায্যে ক্রণটী সরাইয়া ফেলেন। কালক্রমে 
কুন্দগ্রামের রাজ! সিদ্ধার্থের মহিরী৷ ব্রিশলর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সিদ্ধার্থ ছিলেন 

পার্খনাথের অনুচর এবং জ্ঞাত্রিকবংশের । তাই মহাবীরকে “নাতপুত্তনিগ গ্রন্থ? বলিয়া! অভিহিত 

করা হইত। এইরূপ উল্লেখ পালিগ্রন্থের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। 
তীর্থংকরগণের জন্মস্থানাদদি সম্বন্ধে উপরোক্ত যে বিবরণ দেওয়া! গেল তাহার সহিত 

দিগঞ্ধরদিগের সহিত কিছু মতভের আছে। দিগম্ব্গণ ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, ও দশম তীর্থংকরের 
পিতার নাম যথাক্রমে ধরণ, নুপ্রতিষ্ঠ, স্ুগ্রীব ও স্র্য বলির। স্বীকার করেন, এবং পঞ্চম, দশম, 
একাদশ, দশ, ভ্রয়োদশ, চতুর্দশ অষ্টাদশ উনবিংশ, একবিংশ ও চতুবিংশ তীর্থংকরগণের মাতার 
নাম যথাক্রমে হুমঙ্গল, সুনন্দা, বিষুদ্রি, বিজয়া, নুরম্যা, সর্বযশা, মিত্রা, রক্ষিতা, বজ্ঞা ও 
প্রিয়কারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তীর্থংকরগণের জন্মস্থান সম্বন্ধেও দিগন্বরগণ অন্তমত পোষণ 
করেন। দশম, উনবিংশ ও একবিংশ তীর্থংকরগণ যথাক্রমে, 'ীহাদের মতে ভদ্রিকীপুরী, 
মিথিলাপুরী ও মিথিলাপুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ তীর্থংকর মল্লিনাথের বর্ণ দিগৰ্থর- 
গণের মতে স্বর্ণবর্ণ। তীর্ঘংকরদিগের লাঞ্ছন সম্বন্েও শ্বেতারদিগের সঙ্গে দিগম্থরগণ একমত 
নহেন, দিগন্থরগণ, দশম, একাদশ, চতুর্দশ ও অষ্টাদশ তীর্থংকরগণের চিহ্ন যথাক্রমে কল্পবৃক্ষ) খড়ী, 
তন্ুক ও মীন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই রকম অনেক মতভেদ উওয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিদ্কমান আছে, তাহা এখাঁনে বর্ণনী করা অসম্ভবও *** সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মততেদ 
এই যে দিগম্বরগণ মল্লিকুম।রীকে পুরুষ বলিয়। গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোৌধকরেন নাই ৪ | 

১। প্রাচীন বিদেহের রাজধানী, পাটনা হইতে ২৭ মাইল দুরে বেমর! নামক স্থানকে অনেকে প্রাচীন বৈশালী 
নগর বলিয়া সনাক্ত করেন। | 
[২1 নৈয়ায়িকদিশের অলৌকিক যোগ গ্রত্াক্ষের অনুরূপ "মতিশ্রতাবিধিমনঃপর্ধায়কেবলানি জ্ঞানম্” 

ত্বার্ঘনৃত্র ১৯ ও তাহার ভাষ্য ত্রষ্ব্য। 
৩। চতুঃষষ্টি বিষয়ে মতভেদ উভয় মম্প্রদায়ে বিস্মান। 
৪। পূর্বোক্ত সাগর, গল্য প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ জৈনধম গ্রন্থে প্রায়ই দেখা! যায়। ইহাঁর। অত্যধিক পরিমাণের 

জাপক, ধনু স্চতুহ্ত পরিমীণের জ্ঞাপক। এই পরিমাণ সম্বন্ধে হ্বতন্ত্রতাবে বিস্তৃত আলোচম| সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা আছে। 



আচার্য ভট্ট কুমারিলের পরিণাম 
( গ্রী" ৫৯*-৬৫* অবের ঘটন! ) 

শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ 

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, লোক-সংগ্রহ করিবার জন্ত নিজেদের মতবাদই যে সর্বশ্রেষ্ঠ) 
ইহা যথাসাধ্য লদসদ্ উপায়ে প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিরুদ্ধ মতবাদীদের অভিমতগুলি চাপা 
দিয়। স্ব-মত যে শ্রেষ্ঠ ইহাই তাহারা বিবিধ উপায়ে প্রচার করেন। এই কারণে সত্যকে গোপন 
করিতে বাধ্য হন। ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস লোপ পায়। সাধারণের নিকট মিথ্যাকে সত্য 
বলিয়া! প্রচার করা হুয়। 

তারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধম্মমত অতিশয় প্রবল হইলে, বৈদিক যাজ্তিকদের ধমর্ণদি 
মতবাদ ও কমকাণ্ডের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। বিশেষ যাজ্জিকগণের কমকাঙ্ের 
নিন! যে বৌদ্ধগণই করিতেন তাহা নয়। বৈদিক সমাজ তখন কয়েক সম্পরদায়ে বিত্ত 

হইয়া পড়ায়, মূল সমাজ দুর্বল হুইয়! পড়িয়াছিল। দেখা যায় একবৈদিক সমাজ) -্রক্মবাদী, 
উপনিষদ্ সমাজের স্ষ্টি করে। এই সামাজিকগণ শিক্ষিত ও চিন্তাবীর ছিলেন এবং যাজ্তিকগণের 
কর্মকাণ্ডের ভূয়িষ্ঠ নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন_ ইহারা অন্ধ ও মুঢ়, * ইহার অধিক আর কি বল! 
চলে ) উপনিষদ্-বিশেষে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। অথচ উপনিষদ্ বৈদিক শান্ত্র। বৌদ্ধরা 
উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। অশোকের সময়ে যাজ্জিক সমাজের চরম অবনতি 

ঘটে। সে অবনতির আর উত্থান হয় নাই। দীর্ঘকাল বৌদ্ধ ও জৈন রাজন্ত-শাসনে শাসিত 

হইয়া, প্রকৃতিপুঞ্জ বৈদিক কমকাগ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। তৎকালে বৌদ্ধাদি সমাজে 
শ্রেষ্ঠ পপ্ডিতগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের তর্জালায় বৈদিক পঞ্ডিতগণ উত্তিষ্ 

হইয়া পড়েন। বৌদ্ধরাজার! বড় বড় বিশ্ববিগ্থালয় প্রতিষ্ঠা করিয়! বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সে 

প্রকার বিশ্ববিষ্তালয় ছিল না। 

বৈদিক সামাঁজিকগণের মধ্যে, বাহার! প্রবল নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহার! যাজ্তিকদের 

কম'কাণ্ডের অতি প্রবল বিরোধী মত প্রচার করিতে আরন্ত করেন, তাহাদের মতবাদ মনোহর 

ও দুর হওয়ায়, তাহাদিগকে 'চারুবাক্' খষি বল! হইত, বৈদিকগণ তাহার্দিগকে--“চার্বাক' এবং 

নাস্তিক বলিয়াছেন। নাস্তিক (নাস্তি-কন্। ন-অস্তি্নান্তি। অস্তি অব্যয় শব, 'অস--তাবে 
--তিপ- বিদমানতা, বিদ্ধমান; যাহার বিস্তমানত। নাই), চার্বাক--চারুবাকৃঃ চারু বলিতে হুনদর, 

সম্যক্, অসাধারণ, মনোহর, বুঝায়। কোন ব্যজিবিশেষের নাম নয় সম্প্রদায়বিশেষের নাম, 

* সুগ্তকোপনিষৎ-_১ম মৃণ্তকে ওয় খণ্ড -প্্বা! হোতে অনু যজরপা, অই্টাফশোকমবরং যেয কর্ম 
. এতচ্ছেয়ো! যেহতিনন্স্তি মুঢ়া, জরামৃতাং তে পুনরেবাপি যস্তি ॥ ৭1” 

তু 
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বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ পঞ্ডিতগণের সমাজ । “ছুর্যোধনপ্রিয়সখা চার্ধক: নাম রাক্ষস; 
চার্বক কাহারও নাম নে, যেমন 'যাজ্িক' কাহার নাম নয়। বরঙ্গ-উপাসক, ও চার্বক্-স্্দায় 

-_-এক বৈদিক সমাজ হইতে পৃথক্ দল হইয়াছেন। তৃতীয় দল-_প্রক্কৃতি-পুরুষ বিচারক কপিল- 
প্রচারিত সাংখ্য মতাবলম্বী--এ সম্প্রদায়গণ 'পঞ্চশি' নামক অতি প্রবল নৈয়ায়িক পণ্ডিতের দল। 

এই প্রকারে বৈদিক সমাজ পণ্ডিত লোকবল হীন হুইয়া যায়। ভগবান্ কনাদ্ প্রবর্তিত বিজ্ঞান: 
মতটাকে-_বৈশেষিক দার্শনিক মত বলে, এ মতে পরমাঁণু নিত্য বস্তু, জগৎ পরমাণু-গঠিত। বিশ্বের 
অষ্টা স্বীকৃত হয় নাই--নিমর্ণতা স্বীকার কর! হইয়াছে । কুস্তকার যেরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি 

নিমর্ণণ করে। তগবান্ শঙ্করাচার্য বৈশেষিক দর্শনকে নাস্তিক মতবাদ বলিয়! হ্ব-সম্প্রদীয় 

হইতে পরিত্যাগ করেন। গোতমের স্ায়-দর্শন, বৈশেধিক দর্শনের সমর্থক। এই প্রকারে 
চিন্তাশীল উদার নিরপেক্ষ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায়, বৈদিক কর্ম কাত্তীয় মত--ভারতে 

উপেক্ষিত হইতে থাকে । যাজ্িকেরা জীব-হিংসাগ্রবল, জৈনেরা ইহার ঘোরতর বিরোধী, 
বৌদ্ধরা অহিংসাবাদী হইলেও জৈনদের মত অত কঠোর ব্রতী ছিলেন না। এই সকল বিভিন্ন 
মতবাদীর! বৈদিক (যাক্তিক ) সমাজেরই-_বিভাগ মাত্র । হীনগ্রভ বৈদিকগণের মধ্যে কেহ 
কেহ বৌদ্ধাদি মতবাদের অনশন-ব্যাপারে কঠোর পদ্থা অবলম্বী হইয়াছিলেন। এই বৌদ্ধাদি 
বিরোধী মতবাদীদের মধ্যে--তগবান্ শঙ্করাচার্য এবং ভট্ট কুমারিল যে সকল অভিনয় করিয়। 

গিয়াছেন, তাহা পরবর্তী শঙ্কর ও ভট্টবাদ্দিগণ বিবিধ উপায়ে লিপি+দ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
একাধিক স্থলে সত্য গোপনও করিয়া, স্ব-সাঁমাজিক মতকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া গিয়াছেন। 

এই প্রকারে বৈদিক (হিন্দু) মত পুনরুত্বীপ্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিলেন। উক্ত 

দুই বিখ্যাত পণ্ডিতের মধ্যে কুমারিল ছিলেন ঘোরতর বৌদ্ধাদিধমগতের বিরোধী । বৈদিক 
পঞ্ডিতেরা, তর্কে জয়লাতের জন্ত ভবিষ্যতে বৌদ্ধাদি মত-খগ্ডন করিবার জন্ঠ, বিরুদ্ধ-বাদীদের 
ব্যাকরণ, স্তায় ও দর্শনাদি শাস্ত্রের বৈদিক অনুকূলে প্রয়োগের অনুকূল বচনাঁদি, আপনাদের 
শাস্ত্রের অন্তভূক্ত করিয়া বিপঙ্গদের গ্রন্থ নষ্ট করিয়া গিয়াছেন ; দীর্ঘকাঁলের সমবেত চেষ্টায়, বহু 

মূল্যবান্ বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থ একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছেন। বতণ্মানে সেই সকল প্রনষ্ট 
্রন্থ-_তিব্াতাদদিদেশে পৃথক্ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ায়, মূল গ্রন্থের সম]ক্ পরিচয় 

্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সত্য ব্যাপার ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতেছে, ইহাতে বৈদিক পঙ্ডিতগণের লত্য- 
পরিচয় লাভও হইতেছে । কুমারিল-ঘটিত যে সকল সত্য-ব্যাপার ধামাচাপ! দিয়া রাখা হইয়াছে 
এবং যে সকল অঘটন-উপাখ্যান দ্বারা, সাধারণ লোককে ভ্রম-অঞ্ধকারে রাখা হইয়াছিল, তাহা 
উদ্মুক্ত দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া দেখ! দিতেছে । কুমারিলের পরিণাম, তথা উক্ত বিবরণাদি 
ছইতে সংগৃহীত করিয়,-_সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থে যে সকল অসত্যের আলোচনা দ্বারা শ্বসমীজের 
অপবাদ চাপা দেওয়! হইয়াছে, এঁতিহালিক হিসাবে যাহা সত্য তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা 
হইয়্াছে। বৌদ্ধ-বিরোধী বৈদিকগণ দ্ব-সমাজের ক্রমাগত ষশঃকীতপই করিয়াছেন--সত্য 
ঘটনা! গোপন করিয়া ।, পরধ্ের নিন্দা, কুৎসা ও পরাজয়ের কাছিনী-বর্ণনায় তাঁহারা সত্যের 
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অপলাপ করিয়াছেন এবং অলীক উপাখ্যান দ্বারা, সাম্প্রদায়িক ধর্ম-কমের প্রীধান্থাই রন 
করিয়। গিয়াছেন। 

বৈদিক গ্রস্থাদিতে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কোন কোন বিবরণ কপোল- 
কল্পিত এবং একেবারেই পরিত্যাগযোগ্য। টৈদিক-পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্যে সত্য-নিধর্শরণ করা 
সহজলাধ্য ব্যাপার নয়। হ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনার্থ যাহা কিছু করা আবশ্ক, তাহা 

করা হইয়াছে--সত্য-মিথ্যার গ্রভেদ ধরা যায় না। 
ভগবান্ শঙ্করাচার্য কেবল যে বৌদ্ধধমের অবসান-চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নয়--. 

শৈব-মতবাদের শ্রেঠঠত্ব গ্রতিপন্নার্থে তিনি বৈষ্ণব মতেরও বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, তৎকাল-গ্রচলিত 

পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব-মতের উচ্ছেদেই করিয়াছিলেন। “ভাগবত” বলিতে তাঁহার সময় 
পাঞ্চরাত্রিক (তন্ত্র) শান্ত্রকেই বুঝাইত। বতণান শ্ত্রীমস্তাগবত তখন ছিল না। থাকিলে 

তিনি যেমন চতুব্্ঠহ-মতের খণ্ডন করিয়া, পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব-মতের অবসান করেন, তদ্রপ 
ভাগবত-মতেরও খণ্ডন করিতেন। ব্ৃহবাদ-ধণ্ডন করায় তাহার পরে কয়েক শত বৎসর আর 

বৈষব-শাস্ত্র রচিত হয় নাই। তাঁহার পরলোক-গমনের কয়েকশত বৎসর পরে বেক্কটাদ্রির শৈব 
মন্দিরে _প্রাচীন শিব-লিঙ্গাদি তুলিয়া তথায় বিষুমুতি স্থাপিত হয়। রামান্থুজ এবং আচার্য শঙ্কর- 
কৃত ব্যুহ-মতবাদের খণ্ডন করিরা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়! গিয়াছেন 

বাহ বলিতে চত্ুব্ণহ মাত্রেই শারীরী নছেন এবং চিদাত্বক ব্যাপার। বতর্মানে 
ইহা ভগবান্ বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়াই বিশ্বাসযোগ্য. হইতেছে। ইহার ভাষ্য পণ্ডিতগণের 
উপভোগ্য নিভূল অক্ষ্কারাদিতে মণ্ডিত এবং বৈষ্ণব ভক্ত মাত্রেরই মনোমোহ্বকর। এ প্রকারের 

নুন্দর সংস্কতগ্রপ্থ, ভট কুমারিল বা আচার্য শঙ্কর লিখিয়া যান নাই। তাহারা উভয়েই ছিলেন 

তাফ্িক, তাগবত-রচয়িতা একজন পরম প্রেমিক। তখন দ্রবিড়ে আলবাঁরি প্রেমিক শ্রীকষ্জের 
গুণকীতনে বিতোর হইয়া জনগণ তর্ক ছাড়িয়া শ্রীকুষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। এই মতই 
বাঙলায় পণ্ডিত তক্ত কৰি জয়দেব মধুর হন্দে গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থথানি সংস্কতে 

হইলেও প্রায় বাউলা ভাষার মত। এই আলবাঁরী প্রেম-কীত্ন করিয়াছেন তান্ত্রিক তক্ত কৰি 
চণীদাস এবং তাগবত-অবলম্বনে কুলিনগ্রামী মালাধর বন্থ তাহার গোবিনদ-বিজয়ে (শ্রীকৃষ 
বিজয়)। তাহার পর প্রেম অবতার মহাগ্রত্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তদেব সাধারণ জনগণমধ্যে প্রেমের 
প্লাবন আনিয়া, অধিকাংশ বাঙালীকে ্্রারাধাক্ষ্*-প্রেমে আকুল করিয়া দিয়াছেন। ' কুমারিল 

ছিলেন অপ্রেমিক হিংসামূলক তাকিক, তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না, সে গুলির 
লক্ষণই ছিল-অপ্রেম তর্ক। তিনি বা তাঁহারা ভাষ্যকার পর্যাস্জের অন্তর্ঘত কেবল নীরসতর্ক 
লইয়াই মহামুল্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার মতালম্বীরা! তাহার কেবল গুপ-কীতনিই 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নিকট তর্কে পরাজিত হইস্া, শিখ্যদূল 

সমেত বৌদ্বধম” গ্রহ করিয়া চিতানলে দেহপাত করিয়াছিলেন, একথ! বৈদেশিক অনুবাদ গ্রন্থ 

আবিষ্কৃত না'হইলে, ধাম চাপা পড়িয়াই থাকিত। সত্য কখন চিরকাল গোপন .থাকে না। 



২, প্রভারতী [1 ঘিতী়বর্-১৩৪৬- 
হ্ব-সমাজের প্রীধান্ত গ্রচারে মিথ্যা বলায় দৌষ ন! থাকা সম্ভব নয়। মিথ্য। চিরকালই মিথ্যা, 
সাম্রদায়িক হিসাবে যে মিথ্যা বল! হয় ইহা সত্য ব্যাপার । অতএব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে মিথ্য! ষে 
থাকে না ইছাও বলা যায় না। এক্ষণে আমরা ভট্ট কুমারিল সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

তগবান্ ভট্টাচার্য শ্রীমান্ কুমারিল শমর্শ-সম্বদ্ধে অবগত হওয়া গিয়াছে যে,--তিনি 

্ীন্টীয় ৫৯*-৬৫০ অবের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তীহার সাক্ষাৎ শিষ্য তট্টাচার্য তবভূতি 
শরম এবং ভট্টাচার্য বাক্পতি শম)-ইঁছারা উভয়েই গুরুদেবের যশঃকীতণনকারীর প্রধান । 

শ্রীমান্ বাক্পতির সময় খুব সম্ভব ত্রী* ৬৬*-৭২০ অবের মধ্যে । কান্কুজ-রাজ যশোবম দেব, 
তিনি ত্রী* ৬৭৫-৭১* অব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কনৌজরাঁজ শ্রীহর্য ব্ ধ্রী' ৬০৬ 

হইতে ৬৪৭ অব পর্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত হন। কুমারিল শ্রী ৫৯* হইতে ৬৫০ 
অরে বিদ্মান ছিলেন। * 

যে বৎসর রাজ্যবর্ধন, বাঙালী রাজা শশাঙ্কগুপ্তের দ্বারা হত হন সেই সময়টা 

খীম্টীয় ৬০৬ অবা। সেই সময়ে শ্রীহর্ষবর্ন কনৌজের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন কনৌজে 
রাজ। ছিলেন সম্ভবতঃ গ্রহবর--ইনি ৬০৬ শ্রী" অবে মৃত হন। থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধন এবং 
মালবরাজ মাধবগুপ্ধ ও ৬৭২ থ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত আদিত্যসেন (মালবরাঁজ ) বিগ্যমান ছিলেন। কর্ণ- 

হুবর্ণরাজ শশাঙ্কগুপ্ত জীবিত ছিলেন। শশাঙ্কগুপ্তের কন্তার সহিত শ্রীহর্ষবর্ধনের বিবাহ 
হয়। দেবগুণ্ডের মৃত্যুর পর, তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাধবগুপ্ত মগধরাজ্যের সিংহাসন-প্রাপ্ত 
হন। ইনি রাজ শ্রীহর্ষের সহচর ছিলেন ( খ্রী" ৬৭২ অব )11 মাধবগুপ্রের পুত্র আদিত্যসেন 

অপসদলেখমালার পাতা । মাধবগুপ্ত শ্রহর্ষ বন্ধু ( খ্রী' ৬৭২)। 

কনৌজরাজ যশোবমণ1 গৌড় আক্রমণ করিয়া সম্ভব দেবগুপ্ত নামক রাজাকে নিহত 

করেন। এই যশোবমণ ৭ম গ্রীষ্টার্ধে কাশ্শীররাজ ললিতাদিত্য-কতৃক্কি পরাজিত হন। 

দেবগুণ্ডের পুত্র বিষ্ুগুপ্তকে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য অধীন-নৃপতিরূপে গণ্য করেন। বিষ্ুগুপ্ত 

হ্বী' ৭০* অবে বিদ্রোহী হুইলে, ললিতাদিত্য-কতৃকি নিহত হন, তাহার পুত্র জীবিতগুপ্ত 
গৌড়বংশের রাজা হুন। £ প্রকৃত ঘটন! বিষ্তগুপ্ত নিহত হন নাই (এ ঘটনা উপাখ্যান যার) 
জীবিতগুপ্ত ( হর ৭৩২) প্রায় কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন, হয়ত ইনিই কনৌজরাজ যশোবম- 
কতৃক নিহত হইয়! থাকিবেন (অসম্ভব কি?)। 

মাধব, আদিত্য (শ্রী* ৬৭২), দেবগুপ্ত, বিষ্ুগুপ্ত, জীবিতগুপ্তগণ রাজা হুইয়াছিলেন, 
খুব সম্ভব যশোবম, গৌড়রাজ জীবিতগুগ্তকে হত্যা করেন নাই, যদি সত্যই কোন গোঁড়- 
রাজকে নিহত করিয়া থাকেন তবে তিনি দেবগুপ্ত। “গউড়বহো” নাটকের লেখক গৌড়- 
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রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই । মনে হয় যশোবমণর কীতি-ঘোধণ1 করিবার জন্তই নাটক- 
খানি রচিত হুইয়! থাকিবে । 

বিষু-উপাসক রাজা আদিত্যসেন ছিলেন পরম ভাগবত, কৈলদেবী ছিলেন তাহার 
পত্বী, এই স্ত্রীর গর্ভে দেবগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন,-ইনি ছিলেন শৈব। দেবগুপ্তের মহিষী 

ইয্যদেবীর গর্ভে জীবিতগুপ্তের জন্ম হয়। এই সেন-গুগ্ুদের মধ্যে কেহই বৌদ্ধ ছিলেন না। 
সম্ভব এই বংশই সেন-গুপ ধারা । 

গৌড়বঙ্গ ( হিরণ্য__পর্বত মুঙ্গের, চাম্পা-_-ভাগলপুর, কচ্ছগল-(কাকজোল ?)--রাঁজ- 

মহল, পৌগু,বর্ধন--রংপুর পরে পাওুনগর, কর্ণস্র্ণ-_সুরসিদাবাঁদ (গৌড় উপকণ্ঠে কাঞ্চনসোন! 
নামক গঙ্গাতীরে এক প্রাচীন ধ্বংস নগরচিহ্ন আছে) এবং তাত্রলিপি-__মেদিনীপুর ইত্যাদি 
জনপদ--গোঁড় অন্তর্গত ভূভাগ জীবিতগুপ্তের অধিকারে ছ্থিল। ইহা সে সময়ের গৌড়মণ্ডল 
(বঙ্গদেশ ) নামে প্রখ্যাত ছিল। গৌড় নগরের রাষ্ট্রীয় সীমা, নিয়ত পরিবর্তিত হুইত;_-কখন 
পরিবধিত হইত। সম্ভবতঃ এই সেনগুপ্তদের গৌড় রাজধানী 'গৌড়হণ্ (সামনি রেল- 
স্টেশনের অনতিসন্নিকটে ) নামক নগর গঙ্গাতীরে ছিল। 

কাশ্শীররাজ যখন গৌড়ে ছন্মবেশে আগমন করেন--তখন তিনি গঙ্গাতীরে নৌক। 
হইতে নামিয়া সান্ধ্য ভ্রমণব্যপদেশেই গৌঁড়নগরে প্রবেশ করেন, কহুনণের রাজতরঙ্গিণীতে 
ইহা! আছে ( জয়াপীড় শ্ী* ৭৫১-৭৮২ অঃ) কামরূপরাজ শ্রীহর্ষদেব (কুমার ) তখন তথাকার 

প্রবলরাজা | এই হ্র্যদেব তীহার এক কন্তাকে দান করিয়াছিলেন নেপালের রাজা জয়দেব*গকে 
( কন্ঠা ভগদত্ত রাজকুলজ] ) চেনিক মতে এই হর্ষ ব্রা্ছণ, তাহা হুইলে ব্রাহ্মণ হইয়া কন্যা দান 

করিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়কে (প্রকৃত কথ! কুমার হর্ষ ব্রাহ্গণ ছিলেন না )। 

শ্রীহর্ষ উড়িয্মাবিজয় করিয়াছিলেন । কেশরিবংশের ( গ্রী" ৪৭৪ অব) রাজত্ব আরস্ত 

হয়। তুবনেশ্বরের শিবমন্দির ৬২৪ গ্রীস্টাবে নিমিত হয়। হিউএন সঙ. উড়িষ্যা দর্শন করিয়া- 

ছিলেন, তখন কেশরী-বংশের গ্রবতণ হইলেও গ্রাধান্ত লাভে সমর্থ হয় নাই। এই বংশের 
কুগ্ডল কেশরী (শ্রী ৮১১-৮২৯ অব) মার্কণ্ডেশ্বর মন্দির-নিমণ করেন। তৃবনেশ্বর কেশরী- 
বংশের পুরাতন রাজধানী ছিল। 

কলিঙ্গ দেশ (পূর্ব চালুক্য ?) গ্রী* ৬০৫-১০৭৮ অর্থ। কলিঙ্গের পূর্বনাম _বলী/। 
মহারাষ্ীদিসহ-্রিকলিঙ্গ নাম হয়। চোল-রাজারা কলিঙ্গের রাজা হন-তখনও নাম ছিল 

বঙ্গী'। বিজয়াদিত্যের দানপত্রে 'ব্রিকলিঙ্গ” নামের উল্লেখ আছে। তখন তিনি চালুক্য- 

রাজ ভীমের অধীন ছিলেন। 
(ক্রমশঃ) 

চে 1590110602. 91 0879067৪ ০1 1691 08650 769 &. 1), 
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বীরশৈব ধর্ম 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 

হিন্দুধর্মের শৈবশীখা! দক্ষিণ ভারতে সমধিক প্রচলিত। শৈবধর্ম এই অঞ্চল হইতে 
ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রঙ্গদেশ, কাম্বোডিয়া, শ্ামদেশ, জাভা ও নুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে 

প্রচারিত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের তামিল হিম্ুগণ ভারতবহিভূ্তি যে সকল দেশে 

উপনিবেশ স্বাপন করিয়াছিলেন সেই সকল দেশে শৈবধর্ম প্রবল প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে। 

ইহা বৃহত্বর ভারতের অন্তভূক্ নুদুর প্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রতিঠিত হিন্দু উপনিবেশগুলির 

গ্রধান ধম+। এই ধমণএত প্রাচীন যে প্রাখৈদিক যুগের মহেঞ্জোদোরের সভ্যতায় ইহার প্পষ্ট চি 

পাওয়া গিয়াছে। 

ইংরেজ মিশনরি বিখ্যাত তামিল ভাষাবিৎ ডাঃ পোপ শৈবধর্মের প্রসিদ্ধ তামিল- 

গ্রন্থ “তিরুবাচকম্” ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া তাহার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, এই 

ধর্ম ভারতীয় সকল ধর্মের মধ্যে অধিকতম ধিল্বৃত ও প্রভাবশালী এবং নি'সন্দেহে অতিশয় 

সারবান্ ও মূল্যবান্। বিখ্যাত সংঙ্কতজ্ঞ ডাঃ বার্নেট সাহেব তাহার ৮৩ ম৩৪ ০1 

1619” নামক পুস্তকে (৮২ পৃ") বলিয়াছেন যে, এই ধর্মের ভক্ত ও মছাপুর্লুষগণ যে 

বিশাল ধর্ম সাহিত্য স্থষ্টি করিয়াছেন তাহ! ভক্তি-ভাব সম্পদে এত সমৃদ্ধ এবং উজ্জ্বল কল্পনায় 

এত অনুপ্রাণিত এবং ভাব-ভঙ্গী ও আধ্য।ঝ্িক রলে এত পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম- 
সাহিত্য এই বিষয়ে ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। স্যার জর্জ ইলিয়ট তীছার 
41710115100 2:00. 73001715170) (তিনখণ্ডে সম্পুর্ণ) নামক বিরাট গ্রন্থে এই মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন “আমি এমন কোন ধম-শাহিত্যের সহিত পরিচিত নহি, যাহাতে ব্যক্তিগত 

ধর্ম জীবনের সংগ্রাম ও নৈরাশ্ত, আশা! ও আশঙ্কা এবং বিশ্বাস ও সিদ্ধি এরূপ বিস্তৃত- 

ভাবে বিবৃত হইয়াছে।” 
উত্তরে হিমালয়ে কেদারনাথ তীর্থ, দক্ষিণে উজ্জয়িনী, পূর্বে শ্রীশৈলম্) পশ্চিমে 

রস্তাপুরী ও' উত্তরে কাশীধাম--শৈব-ধর্মের এই পাঁচটা প্রধান কেন্ত্র ৰা পীঠস্থান। ভারতের 
হিন্দু রাজা ও মহারাজগণ এবং এমনকি মুসলমান নবাৰ ও সম্রাটগণও এই শৈবগীঠগুলির . 
জন্ত বিস্তর অর্থ ও সম্পত্বি দীন করিয়াছেন। একটা শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে, সম্রাট হুমায়ুন 

কাশীধামস্থিত শৈবপীঠের জন্য গ্রচুর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সম্রাট অক্বর ও জাহাঙ্গীর 
হুমাঘুনের এই দান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার ও রক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের উত্তরাধিকারী 
সজাটু মাজাহান ও আলমগীর এবং প্রস্তুত সম্পন্ভি এই পীঠস্থানের জন্ত দান করিয়াছিলেন। 
(লেই সকল দান পত্রও অদ্যাবধি পরিষ্ট হয়। 
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শৈবধমের মুলনত্রগুলি 'শৈবাগমে পাওয়া যায়। ' কামিক ও বাতুল প্রভৃতি আটাইশ 
(২৮) খানি শৈবাগঞ্জ আছে। শৈবগণ শৈবাগমগুলিকে বেদের স্তায় সমানভাবে প্রামাণিক 
(8%0:1080৩) মনে করেন। একখানি “বীরাগমে আছে “র্ববেদেষু যদ্দৃষ্টং তৎ সর্বং তু 
শিবাগমে+ অর্থাৎ বেদসমূহে যাহা! দৃষ্ট হয় তাহ! শৈবাগমেও আছে। 

দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্মের ছুইটা প্রধান শাখা প্রচলিত। একটী শৈব সিদ্ধান্ত এবং 
অপরটী শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত বা বীরশৈব ধর্ম। মা্রাজ গ্রদেশের তামিলগণ শৈবসিদ্ধান্তবাদী 

এবং মহীশূর প্রদেশের কানাড়ীগণ বীরশৈব ধ্াবলম্বী। বীরশৈবগণের সংখ্যা অপেক্ষারুত 
অল্প এবং তাহারা সকলেই মহীশৃরবাসী। শিব-হুত্রগুলিই এই ধমের প্রধান শীস্্া। এই 
মতে শিবের পঞ্চভাবের পঞ্চ মূতি আছে, যথা সগ্চোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও 

ঈশান। রেণুক, দারূক, ঘণ্টাকর্ণ, ধেনুকর্ণ ও বিশ্বকর্ণ এই পঞ্চ শৈবাবতার পূর্বো্ত পঞ্চ 
শৈবমুর্তির প্রহিক প্রকাশ । “্বয়ভুব আগম' বলেন যে কলিযুগে এই পঞ্চাবতারই “রেবণ 
সিদ্ধ' যারুল সিদ্ধ, ভ্রকোরামারাধ্য, পণ্ডিতারাধ্য ও বিশ্বীরাধ্য এই পরধচার্যরূপে অবতীর্ণ 

হইয়] বীরশৈব ধর্ম-প্রচার করিয়াছেন । 

এই ধমে'র আনুষ্ঠানিক (161181045) নাম বীর শৈবধর্ এবং দার্শনিক (21103017101) 

নাম শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ | বীর শৈবগণ পরাশিব বা লিঙ্গ পূজা করেন এবং লিঙ্গের চিহ্ন শরীরের 

নানাস্থানে ধারণ করেন বলিয়া তাহাদিগকে “লিঙ্গাইত'ও বলে। শক্তি-বিশিষ্টা-ছ্বৈতবাদ মতে 

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই শক্তিবিশিষ্ট কিন্তু জীব ও ঈশ্বর তিন্ন নহে, উভয়ে অভিন্ন। শক্তিশ্চ শক্তিষ্চ 
শক্তী, তাত্যাং বিশিষ্টো জীবেশোৌ, তয়োঃ অদ্বৈতং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতম্। জীব ও ঈশ্বরের এঁক্য 

বা অদ্বৈত এবং উভয়ের শক্তিবৈশিষ্ট্য-_বীরশৈবতব্যের এই ছুইটা প্রধান ত্র । 
জীবের স্ুল-চিৎ-শক্তি কিঞ্চিতজ্ঞতারপ এবং স্থল-অচিৎ-শক্তি কিঞ্চিংকতৃতারূপ। 

ব্রদ্ষের হুক্স-চিৎ-শক্তি সর্বজ্ঞতারূপ এবং সুল্ষ্-অচিৎ-শক্তি সর্ব-কতৃতা-বূপ। 

শক্তি নিত্যা, শ্বাভাবিকী ও পুরাণী। িদ্ধান্তাগমের মতে ণ্মায়েতি প্রোচ্যতে 
লোকে ব্রহ্ধনিষ্ঠা সনাতনী” অর্থাৎ শক্তি বরহ্গনিষ্ঠা সনাতনী মায়া । সিদ্ধান্ত শিখামণি অনুসারে 
"গুপত্রয়াত্বিক! শক্তি; ব্র্গনিষ্ঠ সনাতনী” (৫1৩৫) অর্থাৎ শক্তি ব্রিগুণাক্মিকা, ব্রহ্গনিষ্ঠা ও 

সনাতনী । কালিদাস তাহার রঘুবংশে শব ও অর্থের স্তায় শিব ও শক্তিকে অভিন্ন ভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন। যথা £-- 

“বাগর্থাৰি সংপৃজৌ বাগর্থপ্রতিপততয়ে। 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ 1 

অর্থাৎ শব ও অর্থের ভ্তায় সংপৃক্ত ( সধ্যুকত ) জগতের মাতা! পিতা পার্বতীও পরমেশ্থরকে 
বাঞ্য ও বাক্যার্থ প্রতিপত্তির (অববোধের.) জন্ত বদনা করি। পিব ও শক্তির অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ 

ৃ্ুঞ্জয় ভ্টারক এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন £- 
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সা মমেচ্ছী পরাশজিরবিষুক্তা স্বভাবজ]। 
বহ্েরুত্মেব বিজ্ঞেয়! রগ্রিরূপ রবোরিব ॥ 

সর্বস্ত জগতে। বাপি সা শক্তি কারণাত্মিকা! ॥ রি 
অর্থাৎ সেই পরাশক্তি স্বভাবজা ও অবিষুক্তা আমার ইচ্চা এবং স্মগ্র অগতের হেতুরূপা। 

'যেমন উত্তাপকে অগধি হইতে এবং রশ্মিকে হূর্ধ হইতে পৃথক করা যায় না, সেইপ্ঈপ শক্তিকে শিৰ 

হইতে বিষুক্ত করা যায় না । বীরশৈব ধর্মের অপর নাম বিশেষাদ্বৈত এবং ইহা তেদাতেদবাদের 
উপর প্রতিঠিত। সিদ্ধান্ত শিখাঁমণি (২.১২) বলেন, শিবের এই শক্তি সচ্চিদানন্দ লক্ষণা 

ব্রঙ্গশক্তি এবং সমন্তলোকনিমণণসমবায়স্বরূপিনী এবং শিবশ্বরূপান্ছকারিণী। 

শক্তি যখন স্থৃষ্টি করেন তখন তাহাকে 'বিমর্শ' বলা হয়। কুজ্ম চিদাচিদাত্মক শক্তিই 

বিমর্শ। সিদ্ধান্তশিখামনি বিমর্শাখা পরাশক্তিকে 'বিশ্ববৈচিত্র্যকারিণী' নামে অভিহ্থিত 
করিয়াছেন। মযূরান্ত-রস স্তায়ে এই শক্তির মধ্যে জগঞ্থ সুক্রূপে বীজাকারে অবস্থিত। যেমন 
ময়ূরের অন্তরসের মধ্যে ভাবী মযুরের বিভিন্ন ও বিচিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবস্থিত সেইরূপ এই বিচিত্র 
জগৎ এই শক্তির মধ্যে বীজাকারে অবস্থিত। 

বিমর্শের সংজ্ঞ। সিদ্ধাস্তশিখাঁমনিতে এইভাবে আছে £-_ 

'যথ! চন্ত্রে স্থিরা জোতস্সা বিশ্বস্ত প্রকাশিনী | 

তথা শক্তিঃ বিমর্থাখ্যা প্রকাশে ব্রহ্গণি স্থির] ॥ 
অস্তঃকরণরূপেণ জগদস্কুররূপতঃ | 
যন্মিন বিভাতি চিৎশক্তিঃ ব্রন্মভূতঃ স উচ্যতে 1, (২০.৩১-৩২ ) 

অথাৎ যেমন জোতমা চন্ত্রে স্থির থাকে, সেইরূপ বিমর্শাখ্য শক্তি বঙ্গে স্থির থাকিয়া 

বিশ্বস্ত প্রকাশ করেন। চিৎশক্তি অন্তঃকরণরূপে এবং জগদস্কুররূপে বিমর্শে প্রকাশিত হন। 

সেইজন্য উহাকে ব্রদ্মভূত বল] হুয়। বীরশৈৰব মতে জীব শিবাংশ। যথা;-_“অনাগ্যবিসতা 

সম্বন্ধাৎ তদংশে! জীবনামকঃ*- সিদ্ধান্তশিখামণি (৫.৩৪) অর্থাৎ অনার্দি অবিগ্ভার সম্বন্ধ হেতু 

তাহার (শিবের ) অংশই জীব নাম ধারণ করে। 

প্রীপতি বেদাস্তহুত্রের বীরশৈবভাষ্য রচন] করিয়াছেন। শ্রীপতির মতে পরমার্থতত্ব 

বিষয়ক শ্রুতি সমূহের সমন্বয় বীরশৈৰ মতেই সম্ভব | তিনি বলেন £-- 
“দ্বৈতাদ্বৈত মতে শুদ্ধে বিশেষাদ্বৈত সংজ্ঞকে। 

বীর শৈবৈক সিদ্ধান্তে সর্বশ্রুতি সমন্বয়; ॥ 
অর্থাৎ বিশেষাদ্বৈত নামক বিশুদ্ধ দ্ৈতাক্বৈত মতে একমাত্র বীরশৈব-সিদ্ধান্তে সর্বশ্রতির 

সমন্বয় সাধিত হয়। বৈষ্ণব মতে যেমন যোগমায়] জীবকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য 

করে এবং মায়া জীবকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ বীরশৈবমতে উধশ্মায়া শিবের অলঙ্কার স্বরূপ, 
উহ শিবের বন্ধন স্বরূপ নহে এবং অধোমায়া বা অবিদ্যা জীবকে আবদ্ধ করে । আনব কর্ম ও 

মায়া' এই ধলব্রয়রূপে অবিদ্তা জীবকে সংসারে বন্ধ করে। আনব মল প্রভাবে মানুষ মনে 'করে 
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সে সসীম দেহের অধীন। কর্ম মল -গ্রভাবে মানুষ জঙ্ামৃত্যুর অধীন হইয়া নব নব দেছধারণ 
করে এবং মায়ামলপ্রভাবে মানুষের বাসনা ও আসক্তি উৎপন্ন হয় এবং মানু ইহার ফলে ভুঃখ 
কষ্ট ভোগ করে। 

রেণুকাচার্ষের সিদ্ধান্ত-শিখামণি গ্রন্থে বীরশৈবমতে স্থট্টিতত্থ এইভাবে বণিত আছে । যথা ৫-_ 
“আত্মশক্তি বিকাশেন শিবো বিশ্বাত্বন। স্থিতঃ। 
কুটীভাবাৎ যথা ভাঁতি পটঃ স্বন্ত গ্রসারণাৎ ॥ 
পত্রশাখাদিরপেণ যথা তিষ্ঠতি পাঁদপঃ। 
তথ! ভূম্যদিরূপেণ শিব একে। বিরাজতে ॥ 

ৃঙ্ষাস্থং পত্র-পুষ্পাদি বটবীজস্থিতং যথা। 
তথ] হাদয়বীজন্থং বিশ্বমেতৎ পরাত্মনঃ ॥' ( ১০।৩৫-৩৭ ) 

যেমন সঙ্কুচিত বস্ত্র প্রসারিত হইলে তাবু হয়, সেইরূপ স্বীয় শক্তি প্রকাশ দ্বারা শিষ 
বিশ্বূপে বিকসিত হন। বীজ হুইতে বৃক্ষ যেমন পত্র-শাখাদিরূপে বিকসিত হয়, সেইরূপ ভূষি 
আদি দ্ুলস্ুতরূপে এক মাত্র শিবই বিরাজিত। বৃক্ষস্থিত পত্র-পুষ্পাদি যেমন বট বীজের মধ্যে 
অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পরাশিব ব্রঙ্গের হৃদয়ে এই বিশ্ব বীজাকারে বিষ্ভামান থাকে । 'শিবৃত্র'- 
মতে “ন্বশক্তি প্রচয়োহন্ত বিশ্বম্” (৩৩০) অর্থাৎ শিবের স্বীয় শক্তির প্রকাশই এই জগৎ। 
'নিদ্ধান্ত-শিখামণি, গ্রন্থে স্যঙ্টিকে অষ্টা হইতে অভিন্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথ| £-- 

'যিল্মাৎ এতৎ সমুৎপন্নং মহাঁদেবাৎ চরাচরম্ 

তম্মাৎৎ এতৎ ন ভিছ্যেত যথ! কুস্তাদিকং মুদ: ॥ 

শিবতত্বাৎ সমুত্পন্নং জগদন্মাৎ ন ভিদ্াতে। 

ফেনোমিবুধ,দাকারো যথা শিদ্ধেনি ভিগ্ততে ॥ 
যথা পুষ্পপলাশাদি বুক্ষরূপান্ন ভিন্কতে | 

তথ! শিবাৎ পরাকাশাৎ জগতে নাস্তি ভিন্নতা॥£ ( ১০'৫৩-৫৫) 

অর্থাৎ কুন্তার্দি যেমন মৃত্তিক! হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ এই চরাচর জগৎ অঙ্টা মহাদেব 
হইতে ভিন্ন হয়। যেমন ফেনা তরঙ্গ ও বুদ্ধদাদি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ এই জগৎ 
উৎপাদক শিব হইতে ভিন্ন নয়। পুষ্প পলাশাদি যেমন বৃক্ষ হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ পরাকাশরূপ 
শিব হইতে এই জগৎ ভিন্ন নয়। 'শিবাগম? গ্রন্থ শিব হইতে জগতের ক্রমবিকাশ এইভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন। যথা ঃ-- 

ৃ 'অনাদিনিধনাৎ শান্তাৎ শিবাৎ পরমকারণাৎ। 

ইচ্ছাশক্তিবিনিষ্ষান্তা ততো জ্ঞানং ততঃ ক্রিয়া ॥ 
তত্রোৎপন্নানি ভূতানি ভুবনানি চতুর্দশ ॥' 

অর্থাৎ আদি ও অন্তহীন পরম কারণ শীস্ত শিব হইতে প্রথম ইচ্ছাশক্তি উৎপর হয়, ইচ্ছা 
হইতে জ্ঞানশক্তি এবং জ্ঞান হইতে ক্রিয়াশক্তি জাত হয়। এই ক্রিয়াশক্তি হইতে সর্বসূত ও 
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চতুর্দশ ভূবন সমুভ্ভূত হয়। সাংখ্যের সৎকার্ধবাদের গ্ভায় এই বীরশৈববাদ সৃষ্টির পরিবতে 

ক্রমবিকাশ স্বীকার করে। সাংখ্যের চতুবিংশতি তত্বের স্তায় এই দর্শন ছন্রিশটী (৩৬) তত্ব 

গ্রহণ করে। যথা! £স্" 

শিব, শি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধ বিদ্যা) মায়া, কল, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, 

প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা, জ্রাণ, বাক্, পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্থী। মায়ার উর্ধে পাঁচটা শিবতত্ব এবং 

মায়ার নিয়ে সবগুলি আত্মতত্ব। মায়া শিবতত্ব ও আত্মতত্বের সযোগন্থত্র। প্রকৃতির পরে 
চতুবিংশতি তথ্ব সাংখ্যবৎ | ইহার মধ্যে অস্তরেক্জরিয়, কর্মে্্য়, জ্ঞানেন্রিয়, তন্মাত্রা! ও ভূত আছে। 

বীরশৈব ধর্মমতে মুক্তিকে লিঙ্গাঙ্গসামরন্ত বলে। লিঙ্গ শিব, অঙ্গ-জীব, সামরস্য- 
সমরস ভক্তি। পরাশিব ব্রঙ্গের সহিত জীবের ক্যপ্রাপ্তিই মোক্ষ। সম্তাব ভকি, নিষ্ঠা ভক্তি, 

অবধান ভক্তি, অন্ুতব ভক্তি ও আনন্দ ভক্তি--তক্তির এই পঞ্চাবস্থা' অতিক্রম করিলে সমরস 
তক্তি বা পরামুক্তি লাভ হয়। এই ধর্মে পরম শিবকে 'স্থল' বলে। 'অন্ুবস্থত্রেধ আছে। যথা $-_ 

£স্বীয়তে লীয়তে যত্র জগদেতৎ চরাচরম্। 

তদ্বন্গ স্থলমিত্যুক্তং স্থলতত্ববিশারদৈঃ ॥ 
স্বশকিক্ষোতমাত্রেণ স্থলং তদ্ ছিবিধং তবেৎ। 
একং লিঙ্গস্থলং প্রোক্তম্ অন্ঠৎ অন্নস্থলং স্থৃতম্ ॥ 

লীয়তে গম্যতে যত্র জগ সর্বং চরাচরম্। 
তদেতৎ লিঙ্গমিত্যুক্তং লিঙ্গতত্বপরায়ণৈঃ ॥' 

অর্থাৎ যে ব্রন্ষে এই চরাচর জগৎ অবস্থান করে ও লয়প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্থলতত্বজ্ঞগণ 

স্থল' বলেন। স্বীয় শক্তির ক্ষোভ মাত্রেই এই ব্র্গরূপস্থল দ্বিবিধ হন। একটা লিঙ্গস্থল (শিব ) 
ও অপরটা অঙ্গস্থল (জীব)। এই চরাচর বিশ্ব যাহাতে গত ও লীন হয়, তাহাকে লিঙ্গতত্ব- 

বিশারদগণ “লিঙ্গ' ঘলেন। ব্রন্মই মানুষের চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থল। অন্ত সকল প্রকার আশ্রয় 
অস্থায়ী। অস্থায়ী ভেলার আশ্রয়ে নদী পার হওয়া যেমন বিপজ্জনক সেইরূপ এই ভবসাগর 
পার হইবার জন্ত ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধিও আত্মীয়ম্বজনাদি নশ্বর আশ্রয় করিলে ছুঃখই লাভ হয় 
এবং সনাতন আশ্রয়স্থল ব্রন্ধকে আশ্রয় করিলে কর্ম, নিয়তি. সংস্কারাদি দ্বারা বিপদৃপ্রস্ত হইবার 
কোন আশঙ্কা নাই। অথচ এঁহিক আশ্রয়কে মান্য পারমাথিক আশ্রয় অপেক্ষা কত বেশী দৃঢ 
মনে করে। 

৪৪ প্রকার অঙ্গ ও ৫৭ প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ ১০১ প্রকার স্থল আছে। এই সকলের 
ুর্ণজান হইলে মুক্তি লাভ হয়। স্থল, (বাহ) হুমম ও কারণ তেদে লিঙ্গস্থল ভিন প্রকার, 
যথা! £-_ইষ্টলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, তৃপ্তিলিঙ্গ বা ভাবলিঙ্গ। স্থূল ইঞ্টলিঙ্গের চিহুই বীরশিবভক্ত অঙ্গে 

ধারণ করেন। এতত্ব্যতীত অন্তবহ প্রকার লিঙ্গ আছে, যথ! £-_গন্ধগ্রহণ সাধন ভ্রাগাখ্য আচার- 

লিঙ্গ, রসগ্রহণ সাধন ভিহ্বাখ্য গুরুলিঙ্গ। রূপগ্রহণ সাধন নেত্রাখ্য শিবলিঙ্গ, স্পর্শগ্রহণ সাধন ত্বগাখা 
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জঙ্গমলিঙগ, শব গ্রহণ সাধন শ্রোত্রাখ্য প্রসাদলিক্গ ও সর্বগ্রহণ সাধন মানস মহালিঙ্গ। অঙ্গস্থলও 
ভ্রিবিধ। যথা -. 

'অঙ্গস্থলং তথা প্রোক্তম্ আচার্ষৈঃ হুল্সদশিভিঃ। 
যোগাঙ্গং প্রথমং প্রোক্তং ভোগাঙ্গং চ হিতীয়কং ॥ 

ত্যাগাঙ্গং চ তৃতীয়ং শ্তাৎ ইত্যেবং জ্রিবিধং স্বৃতং ॥' 
অর্থাৎ হুঙ্দর্শী আচার্যগণ অঙ্গস্থলকে যোগাঙ্গ, ভোগাঙ্গ ও ত্যাগাঙ্গ__এই তিন প্রকারে 

বর্ণন! করিয়াছেন। ভক্তির প্রথম, মধ্যম ও চরমাবস্থা ভেদে অঙ্গ স্থল ত্রিবিধ। 

তক্তির ছয়টী অবস্থায় ভক্তের যে ছয়প্রকার অবস্থা হয় তাহা বীরশৈবশান্ত্রে নিয়োক্ত 
প্রকারে বণিত হুইয়াছে। ভক্তির প্রথমাবস্থায় তক্তের নাম জঙ্গম। ভক্ত এই অবস্থায় সদাচার 
সম্পন্ন হন এবং ইষ্টশিবে তাঁহার একনিষ্ঠ! ভক্তি হয়। ভক্তির দ্বিতীয়াবস্থায় ভক্ত যখন শিবনিষ্ঠ 
এবং ব্ধাদি স্থান বিষুখ হইয়] নিঃস্বার্থভাবে দান ও সেবায় তৎপর হন তখন তাহাকে মাহে্ছ্ের 
বলা হয়। 'মনের শাস্তিলাভ এবং নির্মলঙ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য ভক্ত শিবের কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন 
তাহাকে প্রসাদী তক্ত বলে। চিদাত্বক ব্রহ্মই প্রাণরূপিণী শক্তিযুক্ত লিঙ্গ। এইরূপ লিঙ্গ- 
বিজ্ঞানীকে প্রাণলিঙ্গী ভক্ত বলা হয়। যখন তক্ত শিবরূপ লিঙ্গকে স্বীয় পতি (স্বামী) এবং 
নিজেকে সতী ( পত্বী) মনে করিয়! শিবধ্যানে মগ্ন হন এবং প্রাপঞ্চিক (জাগতিক ) সুখ উপেক্ষা 

করেন, তখন তাহাকে শরণতভ্ত্ত বলে। | 
বীরশিব ভক্তের তক্তির পরা কাষ্ঠা 'অনুভবশ্ুত্রে? এইভাবে বণিত আছে। যথা £-_ 

প্রাণলিঙ্গাদিযোগেন স্ুখাতিশয়মেয়িবান্। 

শরণাখ্যশিবেনৈক্যভাবনাৎ এঁক্যবান্ তবে ॥' 

অর্থাৎ ভক্তির চরমাবস্ায় শরণাখ্য ভক্ত শাশ্বতী শাস্তিলাভ করেন এবং শিবের সহিত 

ধ্ীক্যতাবন! দ্বারা শিবের সহিত পরম একা লাভ করেন। ইহাই সামরন্ড। “সিদ্ধান্তশিখামণি' 

(২০২) গ্রন্থে রেণুকা চার্য এই সামরম্ত বা পরমমুক্তির এইরূপ বর্ণন দিয়াছেন, যথ! £-- 
'জলে জলমিব ্স্তং বহ্ছৌ বহ্ধেরিবাপিতঃ। 
পরে ব্রহ্মণি লীনাত্ম! বিভাগেন ন দৃশ্ঠতে ।” 

অর্থাৎ যেমন জলে জল স্ন্ত হইলে এবং অগ্নি অগ্নিতে অপিত হইলে মিলিত বা একী- 
ভূত হয়, সেইরূপ পরব্রন্ধে পরাশিবে আত্মা লীন হইলে তখন শিবের ও জীবের মধ্যে কোন বিভাগ 
(ব্যবধান) দৃষ্ট হয় না। 

বীরশৈবশান্ত্রে শিবপদ-প্রাপ্তির যেরূপ বর্ণনা আছে মুণ্ক ও কঠোপনিষদ্ প্রভৃতিতেও 

হ্ষপদ-প্রাপ্তির সেইরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইষ্টের সহিত অদ্বৈতানুভূতিই ভক্তির চরমরক্ষ্য 

ও প্রকৃত আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলিতেন শ্রন্ধাতক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান এক। সিদ্ধির অবস্থায় 
জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোন গ্রভেদ থাকে না। ভক্তিসমুহকে এই আলোকে ব্যাখ্যা করিলে 

দেশে ভক্ত ও জানীর শোচনীয় বিবাদ মিটিয়া যাইবেধু। 



যাক্ষের সমাজ 

ভ্রীজগদীশচক্দ্র মিত্র) এম্, এ. 

বিষয়টা আলোচনা করিবার পূর্বে নিরুস্ত এবং যাস্তের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
কর] সমীচীন মনে করি। 

্রাহ্মণধুগে সংহিতার অনেক মন্ত্রের অর্থ বিকৃত হইয়া পড়ে ।. বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ 
সাধনের অন্ত মন্্রগুলিকে সেই সেই যক্জের অনুকুল করিয়া ব্যাখ্যা করা হইত। ব্রাহ্মণগ্র্থগুলিতে 
এমন ভূরি তরি নির্বচনের উল্লেখ আছে, যেগুলি পাঠ করা মাত্রই মনে হয়, মূল সংহিতার সেইরূপ 
অভিপ্রায় ছিল না। অনেকটা! জোর করিয়া অর্থ করার গ্রয়োজনও যে ছিল না, এমন নহে । 
তখন যজ্ঞের বুগ এবং সংহিতার প্রামাণ্য ভারতীয় আর্ধগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া গিয়াছে । ধমজগতের সকল কিছুই খক্, যজুঃ ও সামমূলক--ইছাই প্রতিপন্ন করিবার 
জন্ত যাক্জিকগণের অদম্য প্রয়াস চলিতেছিল। কাজেই মনস্তত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা 

করিলেই এই ব্যাঁপারটীর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারুণ। হইবে। এই প্রকার নির্বাচনের রীতি আরণ্যক 
ও প্রাচীন উপনিষদ সমুছেও অক্ষুণ্ন রহিল। ক্রমে ক্রমে সংহিতাষুগ এতদূর অতীতের বস্ত হুইয়। 
পড়িল যে, পরবর্তাঁ কালের ভাবধারার সহিত ইহার স্মান্তমাত্রই সাদৃশ্ত রহিল। তখন সংহিতায় 
যাহাতে মূল অর্থের ব্যত্যয় না হয়, সেই অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিল। তাহাদের উদ্দেশ্ত হইল বিভিন্ন পদ্ধতিতে মন্ত্র ব্যাখ্যা করা। এই নিবন্ধেই যথাস্থানে 
ভিরন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং আচার্যদিগের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে । এই উদ্দন্টে প্রথমে 
যে সকল সম্প্রদায়ের অত্যু্থান হয়, তাহাদের মধ্যে নিঘণ্ট,.কারগণ অন্যতম। তাহাদের কার্য 
ছিল বাছিয়া বাছিয়৷ বেদোক্ত দুরূহ শব্সমূছের সন্কলন করা এবং দেবতাদিগের উল্লেখ কর]। 
যাস্ক প্রথমেই বলিয়াছেন--“সমায়ায়ঃ সমায়াতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ1৮ ইহা হইতে বুঝিতে পারি 

যে নিকুক্ত এই নিঘণ্ট, নামক সমায়ায় অর্থাৎ সংগ্রহের ব্যাখ্যা। এই সমায়ায় যে কত প্রাচীন 
তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। যাস্ক নিঘণ্ট, শব্ের তিন রকম অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ 
আসল অর্থ-কি ছিল তাহ] তাহাকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে হুইয়াছে। ইহাকেই 

ভিত্তি করিরা বহু নিরুক্তকার তাহাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন। যাস্ক বিখ্যাত নিরুক্ত- 
কারগণের মধ্যে সর্বশেষ | ধরিয়া লওয়! যায় যে, যাস্কের পরেও অনেক নৈরুক্ত দন্মিয়াছিলেন। 

'কিন্তু যাস্ককে অতিক্রম করিয়া! তাহাদের অবদান জাতির পক্ষে বিশেষ ন্মরণীয় হইয়া উঠে নাই 
বলিয়। াতি তাহাদিগকে কালে কালে ভুলিয়! গিয়াছে। সমগ্রভাৰে যাস্ক ভিন্ন আর কাহারও 

ব্যাখা! টিকে নাই। প্লেটোর ক্রেটাইলালের (03813) মত যাস্কের ণিরুক্ত পূর্বাচার্ধদেরই 
মতের সারসঙ্কলন। “যাক্ধ যদি নিজে নৈরুক্ত হইতেন। তবে কোন কোন স্কুলে 'ইতি নৈরুত্তাঃ' 



প্রথম সংখ্যা ] যাচ্দের সমাজ ২৯ 

এইরূপ বলিবেন কেন ?+-_এই অন্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়া হানেস্ স্কোল্ড. (970৩9 
9101৫) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি নৈরুক্ত সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় 
আচার্যদিগের বর্ণনপদ্ধতি সম্বন্ধে যদি তাহার সামান্ত মাত্রও জ্ঞান থাকিত, তবে তিনি এরূপ 

বলিতেন না। আত্মগ্রতিষ্ঠায় উদাসীন অনেক আচার্যই কোন মতের সহিত নিজের নাম যুক্ত 
করিতেন না, সম্প্রদায়ের উক্তি বলিয়াই চালাইতেন। 

অন্তান্য স্প্রাচীন পণ্ডিতগণেব স্তায় যাস্ক সম্বন্ধেও সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। 
নিরুক্ত পরিশিষ্টের সমান্তিতে “নমঃ পারস্করায় নমে' যাস্কায়"__এইরূপ পাঠ আছে। “পারস্কর-- 

গ্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়াম্”-__-এই পাণিনি হ্ত্রের (৬।১/১৫৭) মহাভাষ্যে পারম্পর একটা দেশ বলিয়া 

উল্লিখিত হুইয়াছে। কাজেই যাস্ক পারস্কর দেশীয় ছিলেন এই অনুমান করা যাইতে পারে। 

কিন্ত তবুও সনদে রহিয়া যায়। কারণ দ্বাদশাধ্যায়ী নিরুক্ত রচনার অনেক পরে নিরুক্ত পরিশিষ্টের 

রচনাকাল, ইহা! উভয়ের ব্যাখ্যাপ্রণালীর পার্থক্য হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই 
এই উক্তিতে নিঃসনেহ-নির্ভরতা চলে না। শতপথ-্রাঙ্গণের বংশগ্রক্রমে আছে-_“ভারদ্বাজো 
ভারদ্বাজাচ্চান্ুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চ। আবার পিঙ্গলছন্দঃহত্রে “উরোবৃহতী যাক্কন্ত” (৫1১০)। 

বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে যাস্ক নামটা পাওয়] যাইতেছে । অতএব আমর! অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত 

করিতে পারি যে,যাস্ক বলিতে কেবলমাত্র নিকুক্তকার যাস্ককেই বুঝায় না । যাঙ্ক নামে বু 
আচার্যই ছিলেন, কেহ ছন্দঃশাস্ত্কার, কেহ বেদপ্রবক্তা, কেহ বা ব্যাখ্যাতা। অবশ্তঠ কতজন 

যাস্ক ছিলেন, ইহা আমাদের বতগান প্রবন্ধে আলোচনা না করিলেও চলে। তবুও যাস্কের 
ব্যক্তিত্বের আলোচনায় ইহা অপরিহার্য । শতপথ-ব্রাঙ্ষণ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের বংশপ্রক্রম 
হইতে বেশ বুঝ! যায়, বেদব্যাখ্যাতা যাক্ক কোন স্ত্রীগ্রধান সমাজের অন্তভূক্তি ছিলেন। 

বৃহদারণ্যকের কথিত অংশের ভাষ্বে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন--“'্ত্রীবিশেষণেনৈৰ পুত্র- 
টিশেষণাদাচার্যপরম্পরা কীততে ।৮-_-আচার্ধদিগকে “অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র” এই বলিয়! 

বিশেষিত করিতে হইবে। কিন্ধু শঙ্কর এখানে অনৈতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। 
“অমুকের (পিতার) সন্তান বলিয়াও আচার্যগণ অভিহিত হইয়াছেন, ইহারও প্রমাণ আছে। 

ফলতঃ দাক্ষিণাত্যে মাতৃপরম্পরায় বংশপ্রসিদ্ধি (038019:091 9556910) ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের 

অবকাশ নাই। ইতিহাসে একজন অন্ধ-নরপতিকে গৌতমীপুত্র বলা হইয়াছে । যাস্ক যে 
দাক্ষিণাত্যেরই লোক তাহ! প্রমাণিত হয় “গতণরোহিণীব ধনলাভায় দাক্ষিণাদী” (নিরুত্ত 

৩। ৫), যাস্কের এই উক্তি হইতে। ছূর্গাচার্য বোধ হয় ইহার অর্থ সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারেন 
নাই। একজায়গায় তিনি লিখিয়াছেন-“তত্র গতা সতী-অপুন্রা! রিকৃথং লভতে কিতবা দাপয়ন্তি 
রিকৃথম্।” পাঁশানিক্ষেপার্থ আসনকে সভাস্থান্থু বা গত্ঁ বলা হয়। ইহার উপর পুত্রহীনা 

আরোহণ করে এবং অক্ষক্রীড়কগণ তাহার জন্য ধন সংগ্রহ করে। অন্তত্র তিনিই লিখিয়াছেন 

“তং সতাস্থাণুম্ তত্র কিতবমধ্যে অবস্থিতং, য৷ অপুক্রা স্ত্রী যা অপতিকা সা আরোহৃতি, 

তশ্দি,পবিশতীত্যর্থ) | ততঃ সা ততৃবিস্ুভ্যঃ সকাশাৎ রিকৃথং লভতে যন্তন্তা ততৃগিকো 
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ধনাংশস্তম্।”-_সেই সতাস্থাণুতে দ্যুতকর-পরিবেষ্টিত হইয় অপুত্রা অপতিকা স্ত্রী উপবেশন করে। 
তারপর স্বামীর আত্মীয়গণের নিকট হইতে মৃত স্বামীর অংশ লাভ করে। এখন প্রশ্ন হইল, 
কাহীরা স্ত্রীলোকটীকে ধনদান করে, কিতবগণ অথবা স্বামীর আত্মীয় বন্ধুগণ? অধ্যাপক লক্ষণ 
হ্বরূপ উত্তর-ভারতে বতমান 'ঝোলিভরণা' নামে প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোক বিধবা 

হুইলে তাহার পিতৃবংশের পরিজনবর্ণ মুদ্রা দ্বারা তাহার ক্রোড়দেশ পূর্ণ করিয়া দেয়। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, এই প্রায় দ্যুতকারগণ বা স্বামীর আত্মীয়গণের প্রসঙ্গ বিনুমান্রও নাই। 
যাক্কের উক্তি_-“তাঁং তত্রাক্ষৈরাক্স্তি সা রিকৃথং লভতে।” এখানে পরিষ্কার তাষায় অক্ষের 

কথা রহিয়াছে । কাজেই দুর্ণাচার্ষের অর্থে গোলমাল হইলেও আমাদের কিছু ক্ষতি হইবে না। 
যাস্ক গতপিবের অর্থ করেন (১) সতাস্থাণু এবং (২) শাশানসঞ্চয়। প্রথমোক্ত অর্থই তাহার 

অভিমত বলিয়া মনে হয়। দেশাচার প্রমাণে তিনি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। ম্ুতরাং দেখা 

গেল, যাস্ক দাক্ষিণাত্য-নিবাঁসী না হুইয়! পারেন না। দুর্নাচার্য এই দেশীচার অবলম্বনে ব্যাখ্যাকে 

উপেক্ষ' করেন নাই। কাজেই এই অংশটাকে প্রক্ষিগ্ত বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া নিবু দ্ধিতার 
পরিচায়ক । 206৪8 

নিকুক্তকার যাস্ক কোন্ সময়ে প্রীছূভূর্তি হুইয়াছিলেন, তাহ নিশ্চয় করিয়! বলা যায় না। 

তাহার নির্বচনরীতি, দর্শনের আলোচনা, ভাষা) পারিভাষিক শবের প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা 

তাহার সময় আমরা অনুমান করিতে পারি, এইমাত্র । 
পূর্বেই বলিয়াছি, নিরুক্তকারগণের উদ্দেস্ত ছিল স্বাধীনতাবে সংহিতাগুলির বিশেষ 

করিয়া মূল অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা কর1। কিন্ত ব্রাঙ্মণযুগ ভারতীয় আর্ষগণের উপর যে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল, তাহা! কাট।ইতে ন]| পারিয়! তাহারা প্রায়ই ব্রাহ্মণের নিরুক্তি অবলম্বন 

করিতেন এবং নিজেদের মত-সমর্থনের জন্ত কৌধীতকি, এঁতরেয়, শতপথ প্রভৃতি নানা ব্রাহ্গণগ্রস্ 
হইতেও বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিতেন। নিরক্তের ভাষা আলোচন! করিলে স্পষ্টই বুঝা 
যায়, ইহা! বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি হুপ্রাচীন উপনিষদের ঠিক পরবর্তা। ইহাতে ত্রাঙ্গণ 
আরণ্যকের ভাষার নিদর্শন অনেকাংশেই রহিয়া গিয়াছে । বৈদিক স্ত্রসাহিত্যের ভাষার 
আতাসও ইহাতে পাওয়া যায়। যাস্ক সংহিতার দুইপ্রকার সংজ্ঞা! দিয়াছেন, -“পরঃ সন্নিকর্ষঃ 
ংহিতা”, এবং “পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা” (১/১৭)। প্রথমটী পাণিনি গ্রহণ করিয়াছেন (১1৪1১*৯), 

এবং দ্বিতীয়টা অনুস্থত হইয়াছে খক্প্রাতিশাখ্যে (২1১) । প্রশ্ন উঠিতে পারে, পাণিনি ও খক্- 
গ্রাতিশাখ্যকার যে যাস্কের নিকট খণী, ইহা! কিরূপে প্রমাণিত হইল? একই কথার বিভিন্ন 

গ্রন্থে উল্লেখ হইতে তাহাদের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা অযৌক্তিক । কিন্তু অন্তান্ত প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পাঁণিনি এবং বান খ্বক্প্রাতিশাখ্যকে যাস্কের পরবর্তী বলিতে 

বাধ্য হইতেছি। যাক্কের ভাষায় ব্রাঙ্গণ ও প্রাচীন কুত্রযুগের চিহ্ন দেখিতে পাই) পক্ষান্তরে 
খক্গ্রাতিশাখ্যের প্রথম দশটা পটলের ভাষা ও ছন্দ কঠ-মুণ্ডকাদি উপনিষদের স্তায় লৌকিক 

সংস্কতের প্রাচীন রূপ। শেষের আট পটল লৌকিক ছনেই উপনিবন্ধ। যাস্ যে খ্ঠীহার 
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সময়ে গ্রচলিত বিভিন্ন সংহিতার প্রাতিশাখ্োর অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। 

“পণ প্রক্কতীনি সর্চরণানাং পার্ধদাঁনি” (১।১৭)-_এই বাক্যে যাস্ক “পার্ষদ' কথা দ্বার! প্রাতি- 
শাখ্যকেই বুঝিয়াছেন। বতমান খক্প্রাতিশাখ্য তখন অন্ত আকারেই ছিল। “মাসরৃৎ (৫1২১), 

ও 'বায়ঃ' (৬'২৮)-_-এই ছুইটী স্থল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাস্ক পদকার শাকল্যকে পরিহার 

করিয়াছেন। সামবেদের প্রাতিশাখ্যকার গার্গ্যের নাম তিনি প্রত্যক্ষভাবে না করিলেও তাঁহার 

মতের উল্লেখ করিয়াছেন (818) এবং শাকল্যের বিরুদ্ধে তাহাকেই সমর্থন করিয়াছেন । যাস্ক 
দেখাইয়াছেন যে, তখনও পদপাঠ ন্ুনিিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই। 

আবার পাঁণিনি হইতে যে যাস্ক বনু প্রাচীন, তাহার অবিসংবাদি প্রমাণ যাকের 
পারিভাষিক শব প্রয়োগে । 

পাণিনি যাস্ক 

গ্রত্যয় স্থলে উপজন (81৮) 

গি্জস্ত কারিত (১1১৩) 

যত্স্ত রর চর্করীত (২২৮) 

সনস্ত ঁ চিকীরষিত (৬৯) 

পদ এ পবন (২২) 

স্বার্থ (ণিজস্তের বিপরীত) রে শুদ্ধ (১১৩) 
এই সকল ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্ধ হইতে প্রমাণিত হয়, যাস্ক পাঁণিনির বন পূর্ববর্তী, 

অন্যথা তিনি পাণিনির প্রয়োগগুলিকেই উল্লেখ করিতেন। পাণিনির প্রয়োগ অবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃত 
ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে ; যাস্কের প্রয়োগ পরবতী ব্যাকরণশান্ত্রে অজ্ঞাত। 
উণাদি প্রত্যয়গুলির গ্রবতক শাকটায়ন হইলেও পাণিনির ব্যক্তিগত প্রতিতা দ্বারা অনুরঞ্জিত। 

পাণিনি কতকগুলি উপণাদিপ্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (৬1৪৯৭), কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে তাহাদের 

প্রয়োগ পাওয়া যায় না। উপাদিপ্রত্যেয়ের প্রয়োগঞ্প্রণালী পাণিনি হইতে এত বিভিন্ন এবং 
নৈরুক্তগণের রীতির সহিত ইহার বুহুলাংশে এমন সারদৃশ্ত আছে যে উপাদিপ্রত্যয়গুলি নৈরুক্ত 
সম্্রদায়েরই অন্ুবৃত্তি বলিয়া অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাঁজেই পাণিনির পূর্বেই 
উপাদিগণের অস্তিত্ব ছিল। 

“পৃথক্ প্রায়ন্।-_-এই খকের (১৪৪1৬) ব্যাখ্যায় যাস্ক (৫২৫) “কেপয় শবের অর্থ 

করিয়াছেন কপৃয়'। ছান্দোগ্যোপন্ষিদে (৫1১০৭) 'কিপুয়” কথার উল্লেখ আছে। ছুর্মাচার্য টীকায় 
বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । দৈবতকাণ্ডে আত্মবাদিগণের যত যাস্ক এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
“মহাভাগ্যদেবতায়া এক আত্মা বুধ স্তুয়তে।” একন্তাঝনোহন্তে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি বস্তি; 
(৭8) ইত্যাদি। উপনিষদের কথাগুলি যথাযথভাবে বল! এখানে সম্ভব হয় নাই, কারণ 
নিরুক্তকার যাস্ক এখানে উপনিষদ্ প্রচার করিতে বসেন নাই। প্রয়োজন অন্থসারেই তাহাকে 
এইভাবে মত ব্যক্ত করিতে হুইয়াছে। 
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তখনকার সমাজে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করিতে 

হইলে ব্রাক্ষণধুগের শেষ এবং উপনিষদ্ যুগের প্রারস্তকাল পর্যন্ত আর্যসংস্কৃতি সম্বন্ধে আগে মোটা- 
মুটি ধারণা রাখিতে হইবে। এই স্বল্লায়তন প্রবন্ধের উদ্দেশ্ঠ শুধু নিরুক্ত হইতে সামাজিক 
পরিবেশ সম্বন্ধে কতটা ধারণ! কর! যাইতে পারে, তাহার কিছু আভাস দেওয়া । যাস্ক সতেরে! 

জন আচার্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন , যথা £--আগ্রয়ণ (১১৮), আগ্রায়ণ (১৯) ৬1১৩), 

ওুঁছুষ্বরায়ণ (১1১), ওপমন্তব (১1১; ২1২, ৬) ৩1৮) ১১১ ১৮) ১৯) ৫1৭) ৬1১১১ ৩০) ৯০1৮) 

ওর্ণবাত (২১৬7 ৬৯৩) ৭1১৫7 ১২1৯, ১৯), কৌত্ল (১/১৫), ক্রৌষ্টুকি (৮২), গার্ন্য 
(১৩, ১২১ ৩১৩), গালব (81৩), চমশিরপ (৩1১৫), তৈটিকি (81৩১ ৫1২৭ )) বার্য্যায়ণি 
(১২, শতবলাক্ষ (১১৬), শাকটায়ন (১৩, ১২১ ১৩), শাকপৃণি (২1৮) ৩১১১ ১৩, ১৯) 

81৩, ১৫; ৫1৩) ১৩, ২৮) ৭1১৪) ২৩; ২৮ 3৮২) ৫) ৬) ৭) ১০১ ১৪১ ১৭) ১৮) ১৯ ) ১২1১৯) ৪৯) 

শাকল্য (৬1২৮), স্থৌলাচীবি (৭1১৪ ) ১০1১) | 
ইহাদের অনেকেই নৈরুক্ত সম্প্রদায়ের অন্তভৃক্তি ছিলেন। যাস্কের সময়ে বৈয়াকরণগণ 

তাহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালীতে দেশে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। প্রীয়ই নৈরুক্তগণের সহিত 
ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে তাহারা একমত হইতেন। শাকটায়নের সহিত নৈরুক্তগণের বিরোধ খুব অল্পই 

ছিল; আবার গার্গ্য নৈরুক্ত হইলেও ব্যাকরণের পদ্ধতিতে সমধিক আস্থাবান্ ছিলেন। * যাস্ক 
ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়ত। এতই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ ছাত্রকে তিনি 
শিশ্াত্বের অধিকার দেন নাই (প্নাবৈয়াকরণায়”, ২৩)। আবার বৈয়াকরণগণের মত 

উপেক্ষাও করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। শাঁকটায়ন তখনকার দিনে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ- 

বেত্তা ছিলেন৷ খক্প্রাতিশাখ্য (১৯১৩, ১৭7 ১৩1১৬), বাজসনেয়ি-প্রাতিশাখ্য (৩৮, ১১) 

818, ১২৬) ইত্যাদি), অর্ব-প্রাতিশাখ্য (২1২৪), পাণিনি (৩1৪1৯১১) ৮৩1১৮ ইত্যাি ) 

এবং নিরুক্তে ইহার মত আলোচিত হইয়াছে । ছুঃখের বিষয় ইহার কোন গ্রন্থ সংরক্ষিত হয় 

নাই। কৌৎস অতিমাত্র।য় বেদবিরোধী ছিলেন। তাহার মতে মন্ত্র নিরর্থক। যাস্ক এই মত 
নিরসন করিয়াছেন। সায়ণ[চার্যও খগ্থেদতাস্যভূমিকায় যাস্কের অন্ুবতী হুইয়াছেন। 

খখেদ-সংহিতার যুগ হইতেই বেদনিনকদের কথা জানিতে পারা যায়। কৌৎস 
সম্ভবতঃ এই উপ্রপন্থী শ্রেণীরই একজন। যেমন করিয়াই হউক বেদবাদিগণকে পধুর্স্ত করিতেই 

হইবে ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্ঠ ছিল। সেইজন্যাই তাহার! সকল সময়ে যুক্তির আশ্রয় লইতেন ন|। 
কৌৎসের বিচারপ্রণালী (১১৫) ইহার উৎক্ প্রমাণ । (ক্রমশঃ) 

* নিরুক্ত (১/১২)। সমন্ত নামই আখ্যাতজ কিনা, সেই বিষয়ে গার্গ্য-মতের উল্লেখ রহিয়াছে। সন্তবতঃ 
গার্গা নাষে হুইজন ব্যক্তি ছিলেন--একজন ছিলেন একাধারে নৈরত্ত ও বৈয়াকরণ, অপরজন প্রাতিশাখ্যকার । 
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(পূর্বানতবৃত্তি ) 
অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ, 

পরীক্ষিন্ন্দাস্তরক্লোক * যাহা পুরাণ হইতে আমর] উদ্ধত করিয়াছি, তাহার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার 

মহাবিদ্বান্ এবং বৈষ্বচূড়ামণি শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী নিশ্নলিখিতরূপে করিয়াছেন £- 
“্যাবদিতি। পঞ্চশতোত্তরং বর্যসহত্রম্। পাঠান্তরে পরীক্ষিৎসমকালং মাগধসোম- 

মাঁরত্য রিপুঞ্জয়ান্তং মাগধানাং সহশ্রান্ত্বস্যোক্তত্বাৎ। অনন্তরং প্রদ্যোত শিশুনাগানাং পঞ্চশতাব- 

স্যোক্তত্বাৎ সার্ঘসহঅস্যোক্তস্য ব্যাখ্যাতম্। বায়ুজেইপি পরীক্ষিরন্দান্তরং সার্দসহত্রমেবেত্যুক্তম্।” 
্রীধর, পরীক্ষিনদাস্তর পঞ্চশতাধিক সহজ বৎসরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের 

সমকাঠলিক মাঁগধ-রাঁজাসোমাধি হইতে রিপুপ্জয় পর্যন্ত ১০*০ বৎসর, অন্তর প্রদ্যোত ও শিশু- 
নাগদিগের রাজ্যকাঁল ৫** বৎসর বলিয়! উক্ত হইয়াছে; অতএব সার্দসহম্্র পাঠই গ্রহণ ও 

ব্যাখ্যা করিলেন। তারপর বায়ুপুরাণেও এই অন্তর ১৫** বৎসরই উক্ত, ইহাঁও পাইয়াছিলেন। 

অতএব মস্ত এবং বায়ুপুরাণে পরীক্ষিরন্দান্তর কাল ১৫** বৎসর রাজবংশাবলী হইতে শুদ্ধর্ূপে 
“যোগ” করিয়াই লিখিত হুইয়াছিল। তারপর বিষুপুরাণের লেখক এই পাটাগণিতের সংকলন 
ক্রিয়াতে ভূল করিলেন এবং ভাগবত পুরাঁণের লেখকও তাহাই গ্রহণ করিলেন। এইজন্তই 
এই ছুই পুরাণের পরীক্ষিরনাস্তর কিঞ্কিধিক ১**০ বৎসর বলিয়া! লিখিত হইল। এইবাক্য 

নিতান্ত অস্মঞ্জস, ইহা! আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি। তবে এই পুরাণদ্য়ের উক্তরূপ উপসংহত৭ 
মঘা হইতে পূর্বাধাঢ়া যে একাদশ নক্ষত্র তাহা গণিতে জানিতেন, কেননা এই উতয় পুরাণে 
আছে যে--- 

্রয়াস্তত্তি যদা চৈতে পূর্বাধাটাংমহর্যয়ঃ | 
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষঃ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যৃতি ॥ | 

পুরাণ মতে এবং প্রাচীনকাঁলীয় গণনামতে সপ্তধি এক এক নক্ষত্রে ১০ বৎসর থাকেন। 
পরীক্ষিৎকালে সপ্তধি মঘানক্ষত্রে ছিলেন । যদি পরীক্ষিরন্দাস্তর ১০* বৎসরের কিধিঃৎ উর্ধ্ব 
হয় তবে অবস্ঠই সপ্তধি পূর্বাধাঁঢ়ায় পৌছিবেন-_মহাপন্ননদ্দের সময়ে। বলাবাহুল্য উদ্ধৃত উক্তি 
কেবলমাত্র বিষু ও ভাগনতেই আছে অন্যত্র নাই। সম্ভবতঃ বিষ্ুঃপুরাণের ভ্রান্তি ভাগবতকার 

* ্রীভারতী, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃষ্ঠা ৭৪*। 

1 বিঝুপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪ অংশ, ২৪ অধ্যার, ২৯৪ পৃষ্ঠ!। ভাগবত পুরাণ, হিতবাদী অনুবাদ, দ্বাদশ 

বত লিধর্ম কখন, ১২১৭ পৃষ্ঠা, শেষ চারি পংকি। এস্লে প্রীমৎ জ্রীধরস্বামী ক্লোকের শেষার্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
নিখিয়াছেন--“যদী পূর্বাযাঢ়ায়াং মহ্ধরঃ গমিত্যস্তি ভা! প্রস্তোতাঁৎ প্রভৃতি বৃদ্ধিং গঙ্ৃতীত্যর্বঃ।* 



৩৪ প্রীভারতী 

অন্থুকরণ করিয়াছেন। নতুবা! পরীঙ্গিরন্দান্তর কাল বিষয়ে এরূপ অসামগ্জস্তপুর্ণ উক্তির অস্তিত্ব 

অনন্থমেয়। অপরপক্ষে মত্ম্ত পুরাণে লিখিত আছে যে-- 

সপ্তর্যয়ো মঘাধুক্তা কালে পরীক্ষিতে শতম্ । 

অন্থযান্তে তু চতুবিংশে তবিষ্য্তি শতং সমাঃ ॥ * 

“পরীক্ষিতকালে মপ্তধি ১০০ বৎসর মঘাধুক্ত ছিলেন, অন্ধণন্তে চতুবিংশে (মঘা হইতে ) 
অর্থাৎ আদ্রীনক্ষত্রে ১** বৎসর থাকিবেন। 

এই উক্তির পরীক্ষাও আমাদিগকে বংশাবলী হইতে করিতে হইয়াছে। 

মত্ম্ত মতে বিষুরমতে ভাগবত মতে 

বৎসর সংখ্য। বৎসর সংখ্য বত্সর সংখ্যা 

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে 
নন্দাভিষেক ৯৫০০ ১৪৯৮ ১৪৯৮ 

নন্দবংশ ১০০ ১৯৩ ১৯০ 
মৌর্যবংশ ১৩৭ ১৩৭ ১৩৭ 

সশুঙ্গবংশ ১১২ ১১২ ১১২ 

কন্ববংশ 6৫ 6৫ ৪৫ 

অন্ধবংশ ৪৬০ ৪৫৬ ৪৫৬ 
কালাস্তর ২৩৫৪ বৎসর ২৩৪৮ বদর ২৩৪৮ বৎসর 

সুতরাং মোটামুটিভাবে সমস্ত পুরাণই একমত যে পরী ্ষিজ্ন্ম হইতে অস্ত পর্যন্ত 
কালান্তর ২৩৫০ বৎসর। অতএব সপ্তধিচারের যেরূপ গণন! প্রচলিত ছিল তাহাতে এইকালে 
সপ্তধি ২৩ নক্ষত্র পার হইয়া ২৪ নক্ষত্রে পৌঁছিবেন এই অনুমান আইসে। মত্গ্রপুরাণে আবার 
পাওয়া যাইতেছে_ 

“পুলোমাস্ত তথান্াস্ত মহাপদ্নন্তরে পুনঃ। 
অন্তরং চ শতান্তষ্টৌ বট্ত্রিংশত্ত সমাস্তথা | 
তাবৎ কালাস্তরং ভাব্যম্ অন্ধাস্তাগ্তাঃ ্রকীন্তিতাঃ ॥ 

অর্থাৎ মহাপদ্ন হইতে অন্থান্ত পর্বস্ত কালাস্তর ৮৩৬ বৎ্সর। আমরা উপরে পুরাণ 
হইতে যে তালিকা দিয়াছি তাহা হইতে এই অন্তর ৮৫৪ বা ৮৫০ বৎসর আসিতেছে । বিশেষ 
অনৈক্য এস্লে হইতেছে না। হ্বতরাং পুরাণের উপসংহতণর মতে পরীক্ষিনদাত্তর ১৫৯** বৎসরই 
ছিল। বিষ ও ভাগবতের লেখকের পাঁটাগণিতের সংকলন প্রক্রিয়ার ত্াস্তি জন্ত উহা ১০৫* বা 
১০১৫ বৎসর ভাবে দেখ! দিয়াছে। | 

*. চ818151715 1911 48৪, 0985 69. | 
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এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যদি পুরাণ কখিত পরীক্ষিরন্দাত্তর ৯৫০০ বৎসর গ্রহণ করা যায়, 
তবে তারতধুদ্ধকা'ল বা পরীক্ষিতের জন্মকাল কোথায় আসিয়! পড়ে। 

| পরীক্ষিনন্দান্তর ১৫০০ বৎসর 

ননদবংশ ১০* বৎসর 

চন্ত্রগুধাভিষেক ৩২১ শ্রীঃ পূর্বা্ 

নুতরাং ভারতযুদ্ধকাল ১৯২১ খ্রীঃ পুঃ অবের আসন হয়। কিন্ত পুরাণ বাক্যের প্রকৃত 

ব্যাখ্যা আমাদের মতে কি হয় তাহাই নিবে দেখাইতেছি। 
প্রথমতঃ আমর! দেখিতেছি যে বুছদ্রথ বংশতালিক] অসম্পূর্ণ, কারণ উহ্হাতে কেবলমাব্র 

প্রধান প্রধান রাজগণের নাম দেওয়া আছে। পৌরাণিক উপসংহত৭ বলিতেছেন ভবিষ্য 

বৃহদ্রথগণ ৩২ জন হইবেন এবং তাহাদের রাজ্যকাল পুর্ণ ১০০ বৎসর হইবে । 

তারপর যদি “অতীত” বৃহদ্রথগণের রাজ্যকাল আন্মমানিক ৩০০ বৎসর গ্রহণ করি, এবং 

মগধের বৃহজ্রথগণের বিলোপ এবং অবস্তীর প্রপ্ণোতগণের অভ্যু্থানের মধ্যে ১০* বৎসর 
কালাস্তর স্বীকার করি তবে পরীক্ষিনন্বীন্তর ৩০*+১০০০+১০০+৫০*-১৯*০ বৎসর হয়। 

নন্দাতিষেক ৪২১ খ্রী* পুঃ গ্রহণ করিলে পরীক্ষিতের অন্মকাঁল ব! তারতযুদ্ধকাল ২৩২১ শ্রী' পৃঃ 

অবের আমন্ন হইয় পড়ে। কিন্ত আমর] মহাভারতোক্তি হইতে জ্যোতিধিক পদ্ধতি মতে তারতযুদ্ 

কাল ২৪৪৯ খ্ী" পুঃ অন্ধ পাইয়াছ এবং এই নিরূপণ সর্ধথা বরাহ-লিখিত বৃদ্ধ গর্গ হইতে প্রাপ্ত 
কিন্বদন্তীর সহিত সম্পূর্ণ এক্যলাভ করিয়াছে । এইরূপ এক্য ভারতঘুদ্ধঝকীল বিষয়ে আরও 

কোনও অনুসন্ধিৎসথ দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমর] পাই নাই। এস্থলে দেখা যাইতেছে 
যে, পৌরাণিক বাক্যাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতযুদ্ধকালের উর্ধসীম] যে ২৩২১ শ্রী' পুঃ 
অব পাওয়া গেল তাহা আ'মাদ্দিগকর্তৃক নিরূপিত কালের সঙ্গে বিশেষ বিভিন্ন হয় না। 

ভারত যুদ্ধ যদি বাস্তবিকই একটা অতীত ঘটনা হুইয়৷ থাকে, তবে তাহার ঠিক একটামান্ 

কাল হইবে । 
এই ভারতবুদ্ধকাল সম্বন্ধে 91: খু), [0063, 11010, 02515, 744 প্রভৃতি অন্থ- 

সন্ধিতস্ুগণ পরাশরসিদ্ধান্তের উক্তিতে ষে “অশ্শেযার্দে সর্ষের দক্ষিণাঁয়ন এবং ধনিষ্ঠার আদিতে 

উত্তরায়ণ” তাহা অবলম্বন করিয়া! ১২০-১৪০০ গ্রী" পৃঃ অন্দ ভারতঘুদ্ধ কালে উপনীত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু ইহাদের এই অবলম্বন পাওবকালের জন্য শুদ্ধ ছিল না। এই পরাশর সিদ্ধান্তের লেখক 

ব্যাসের পিতা পরাশর ছিলেন ন1। বরাহকত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের স্বরৃতটীকায় ভট্রোৎপল 
পরাশরতন্ত্রের বাক্য অনেক স্থলেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত অয়নস্থিতি উৎপল আদিত্যচারাধ্যায়ের 

টাকায় দিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদের মত এই £_ প্রথমতঃ এইরূপ অয়নস্থিতির উক্তি 

হইতে কোনও অতীত ঘটনার কাল নুক্্ূপে নিকূপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এইরপ স্থিতি 

কোনও পূর্বকালের জন্য পরিশুদ্ধ হইলেও লেখকের কালের অন্ত পরিস্তদ্ধ নাও হইতে পারে 

বং উহা কেবলমাত্র পুর্বামতান্ুসরণ হইতে পারে। তৃতীয়তঃ এই যে পরাশর সিদ্ধান্তের পরিচয় 
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উৎপলক্কত টীকায় পাওয়া যাইতেছে, তাহার কাল কখনও খ্রীটীয় তৃতীয় শতকের পূর্বের ত নহেই 
অনেক পরবর্তী কালেরও হইতে পারে । আমাদের এই যত প্রত্যেক এ্তিহাসিকই 
স্বীকার করিবেন। উতৎপলোদ্ধত সমস্ত পরাশর সিদ্ধান্তের বাক্যাবলী পাঠ করিলেই এ 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না । সুতরাং উক্ত অয়নস্থিতি আশ্রয় পূর্বক 91: ভা, 
[0:6৪ প্রভৃতির কাল নির্ণয় 'ভারতযুদ্ধ কালের ত নহেই, উহা] একটা জ্যোতিষিক ঘটনার 
স্থল কাল মাত্র । ৮. 

এবিষয়ে 70912105 ততৎকৃত 40016110 1110191) 17156011021 2110073 নামক 

গ্রন্থের 1026৩ 01015 71791509091 নামক অংশে পৌরাণিক রাঁজবংশাবলীর কাঁলের 
যথেচ্ছ কতনাদদি করিয়া এবং অসম্পূর্ণ রাগ্গবংশাবলীকে সম্পুর্ণ গ্রহণ করিয়া ভারতযুদ্ধ- 

কালকে টানিয়া ৯৫০ খ্রী' পুঃ অন্দে নামাইয়াছেন। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ 
জয়মওয়াল, অধ্যাপক শ্রীুত যোগেশচন্দ্র রায়, গ্রীধুত হারীতককষ্জদেব, শ্রীধুত গিরীন্দ্রশেখর বনু * 

প্রভৃতি অনেক অনুসন্ধিৎস্থগণের মতে ভারতদুদ্ধকাঁল ১৪** রী পৃঃ অবের আসন্ন। এই সকল 
লেখকদিগের নির্ভর স্থল £--(১) বিষ্ুুপুরাণোক্তি যে পরীক্ষিকন্দান্তর ৯*** বৎসরের আসন্ন এবং 
(২) ভাঁরতযুদ্ধকালীয় অয়ন রেখা পুলহ্ ও ত্রতু ( 41111 ৪110 13612. [01596 11210115 ) এই ছুই 

তারার যোজকের মধ্যবিন্দুগামী ছিল। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে বিষণ পুরাঁণোক্ত পরী- 
ক্ষিরন্াস্তরের নির্দেশ অশুদ্ধ, এক্ষণে প্রদর্শন করিতেছি যে পুলহ ও ক্রতুতারাদঘয়ের সমদূরবর্তী 
অয়নরেখ! মঘ! তার|কে ম্পর্ণ করে না। এই রেখার পাগডব ৰা পরীক্ষিতের কাঁলে মঘাতারায় 

গ্রায় ভেদ করিয়া যাওয়া উচিত ছিল, পুরাণ বাক্যের এইরূপই অভিপ্রায় বুঝ! যায়। 

ইরেজী ১৯৩১ সালের পুলহ এবং ক্রতৃতারাদ্বয়ের যোজক চাপের মধ্যবিন্দুরঃ এবং মঘা 
তারার ( 7২50105 ) ক্রান্তিবৃত্ীয় স্থান ছিল যথাক্রমে - 

১৩৬* ২৮ এবং ১৪৮* ৫২ 

এতছুভয়ের অন্তর ১২* ২৪দেখা৷ যাইতেছে, এই অন্তর চিরকালই প্রায় স্থির থাকে। 

অতএব অয়ন রেখা মখাগামী হয় না। অপর পক্ষে ১৪০১ শ্তী' পৃঃ অব হইতে ১৯৩১ শ্রী: অব 
পর্যস্ত অয়ন চলন ৪৫* ৪৪পরিমিত হয়, সুতরাং যে অয়নরেখার ক্রাস্তিবৃততীয় স্থান ৯** ১৪০০ খ্রী' 

পৃঃ অবে' ছিল, তাহার ১৯৩১ শ্রী" অবের স্থান ছিল ১৩৫* ৪৪ .এবং মঘা তারার স্থান ছিল 
১৪৮* ৫২4 এস্বলে অন্তর ১৩* ৮ পুর্বলন্ধ অন্তর ১২*২৪ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। 

অতএব ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পূর্বকথিত এইরূপ ভারতযুদ্ধকাঁল স্বীয় গ্রবন্ধার্দির অবলম্বন 

নিতান্তই দুর্বল এবং অপরিশ্তদ্ধব। আমাদের এক্ষণে আলোচ্য *_- 

ক (ক) 28:£16679 10866 9£919:919 8৪৮16 (খ) ১৩৪* সনের ভারতবর্ষ ৬--৫ সংখ্যা (গ) 1. &. 5, ৪. 
1925 (ধ) পুরাণ প্রবেশ নামক প্রকাশিত গ্রন্থ । 
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২। পুরাণ কথিত সপ্তর্ধিচার এবং পরীক্ষিত কালে সপ্তধির অবস্থান। 
এ বিষয়ে পুরাণ বাক্য এই-_ 

সপ্তর্ধাাঞ্চ যৌপূর্বো দৃহ্েতে হ্যদিতৌ নিশি । 
তয়োর্মধ্যেতু নক্ষত্রং দৃশ্ততে যৎসমং দিবি ॥ 

তেন সপ্তর্যয়োধুক্তানিষ্স্ত্যবশতং নৃণাম্। 

নক্ষত্রাণামৃষীণাঞ্চ যোগস্তৈতক্লিদর্শনম্। 

সপ্তর্যয়ো মঘাযুক্তাঃকালে পরীক্ষিতেশতমূ।&* 

"্সপ্তধিদিগের (01680 73621 01 [01586 70910:15) প্রথমে যে চুইটা তার! 

(7১০:1615 ) রাত্রিকালে উদ্দিত হইলে দেখা যায় সেই ছুই তারার মধ্যে যে নক্ষত্র আকাশে 
সমভাবে দৃশ্ত হয়, সেই নক্ষত্রের সঙ্গে সপ্তধিকে যুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, মানুষ মানের ১**, 
বৎসর পর্যন্ত। ইহা নক্ষত্র এবং সপ্তধির যোগের নিদর্শন। সপ্ুঘি পরীক্ষিতকাঁলে ১০* বৎসর 
মঘাযুক্ত ছিলেন ।” 

অশমাদের এম্থলে বিচার করিতে হইবে যে এই সপ্তধিচারের ব্যাখ্যাকতণ কোন্ 
সময়ের লোক এবং তিনি কোথায় ছিলেন। খ্থীষ্টায় প্রথম শতকের পূর্বেই সপ্তধিপুঞ্জের সাতটা 

তারাই সদোদিত বা ০110121১01৫ ছিল । অতএব ইনি কুরুক্ষেত্রের লোক হইলেও পাগুব 

কালীয় লোক নহেন এবং তাহার কাল ্রীষ্টায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের পূর্ববতী ছিল না। 

এই পৌরাণিক উক্তির নিয়লিখিত ব্যাখ্যা হইতে পারে। 
সপ্তধির প্রথমোদিত তারাদ্য় হইল পুলহ ও ক্রতু (410178 800. 7৩5 0198৩ 

11910715)। এই তারাদ্বয়-গামী ছুইটি গ্বীয় দক্ষিণোত্তর রেখা করিতে হইবে। এই ছুই রেখা 
্রান্তিবৃত্তকে ( 7০1116) যে ছুইটী বিন্দুতে ছেদ করিবে, সেই ছুই বিন্দুর মধ্যে যে নক্ষত্র 
(১৩ ২৮ কলা পরিমিত ) সমভাবে, অর্থাৎ যাহার ছুই প্রান্ত এ ছুই বিন্দু হইতে সমদুরবর্তী 

হইবে, সপ্তধি সেই নক্ষত্রের সঙ্গে ১** বৎসর যুক্ত থাকিবেন। ইহাই সপ্তধিচারের পৌরাণিক 
নিদর্শন বা ব্যাখ্যা । ফব বা বিষুবের মস্তক (০51551191 7০1৩ ), কদম্ব বা ক্রান্তিবৃত্তের মস্তকের 

চতুদিকে প্রায় ২৩* ৩৮ পরিমিত দুরে অবস্থিত থাকিয়া একট কষুত্র বৃত্তপথে ভ্রমণ করে। সুতরাং 
পুলহ এবং ক্রতুগামী দক্ষিণোত্তর রেখাদ্বয়ের একটী পরিদোলকের মত গতি (0901118691 
020610) হইবে যেহেতু সপ্তধি বৰ পথের নীচে অবস্থিত। এস্থলে "খাধিরেখা” অর্থে, গ্ৰ 
একটা বিন্দু, এবং পুলহ ও ক্রুতু তারাদ্ধয়ের যোজকচাপের মধ্যবিন্দু অপর বিন্দু, এই ছুই বিন্দুর 
ংযোগরেখ! বুঝাইবে। এই রেখার কোনও সময়ে স্থল ভাবেও ১** বৎসরে এক নক্ষত্রগতি 

আংশিকভাবে সম্পন্ন হওয়া! সম্ভব হইতে পারেনা । ইহা একজন দ্ষ্টার অ্রমজনিত 

উক্তিমাব্র। এই গতি অগ্রার্কত ব! অবাস্তব। কিন্তু এই কথার সত্যতা প্রমাণ করা বতগান 
প্রবন্ধের উদ্ষেস্থ্ট নহে। 
০৪০০০০০১০০০ 

ক 28181619813 4885) 288৩ 69. 
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তারপর পুরাণ বলিতেছেন সপ্তষি মঘাযুক্ত পারীক্ষিতকালে ছিলেন; আমরা এই 
বাক্োরই প্রকৃত অর্থ নিরূপণে সচেষ্ট হইতেছি। এই যে«খবিরেখার" সংজ্ঞা আমরা গ্রহণ 
করিয়াছি, এই রেখ! কথিত পারীক্ষিতকালে মঘাঁতাঁরা তেদ করিয়া! যাইত। কারণ মঘাতারাই 
প্রাচীনকালে মঘানক্ষত্রের মধ্য বিন্দু বলিয়া গৃহীত হইত | নক্ষত্রাবস্থান ৯৩ ২০”কলা পরিমিত 
ক্রান্তিবৃত্তের অংশ, এবং পঞ্চসিদ্ধান্তকামতে ( বরাহকৃত ) মঘাঁতারার স্থান স্বক্ষেত্রের ৬ অংশে 
অর্থাৎ এই নক্ষত্রের মধ্য বিন্দু মঘাতারার ৪* পূর্ববর্তী। তারপর নক্ষত্র অর্থে তারাপুঞ্জ বুঝানও 
অসম্ভব নহে । মঘ| নক্ষত্রের ৬টী তার! যথাক্রমে 410108) 1518. 0921001108১ 2618, 110 এবং 

74251102. 10235 সবই সিংহরাশিতে স্থিত। সুতরাং পৌরাণিক লেখকের প্রতিগ্রায় এই_ 
আমরা যে 'খধিরেখার'' কল্পনা করিয়াছি এ রেখা মঘাতার! ভেদ করিয়াই যাইত পারীক্ষিত- 

কালে। তাহা হইলে তৎকালে যে রেখ] পুলহ ও ক্রতৃতারাদ্য়ের মধ্য বিন্দু এবং মঘাঁতারা দিয়া 
গমন করিত, উহা ঞ্রবের ক্ষুদ্র বৃত্তপথকে যে বিন্দুতে ছেদ করিত, সেই বিন্দুই পারীক্ষিত কালে 
ধরব ছিল। এই সিদ্ধান্তে গণিতকাল আমাদের মতে ৩৭১ শ্রী" পৃ আইসে। 

পৌরাণিক ব্যাখ্যাতাঁর অভিপ্রীয়ে এই অর্থ আইসে যে, পারীক্ষিতকাঁলে মঘাতারার 

বিযুবাংশ এবং পুলহ ও ক্রতুতারাদ্বয়ের বিষুব।ংশদ্ধয়ের মধ্যমফল তুল্য ছিল, অর্থাৎ পারীঞ্ষিতকালে 
যে সময়ে মঘাতারা দক্ষিণোত্তর রেখায় বা বৃত্তে উপনীত হইত সেই সময়ে পুলহ ও ক্রভৃতারাঘয়ও 

দক্ষিণোত্তর রেখার পূর্ব ও পশ্চিমে সমদুরবর্তীভাবে উপস্থিত হইত। আমরা 7): [৩780১00৫%5 
95110866158 নামক গ্রস্থালোচনা দ্বারা! জানিতে পারিতেছি যে এইরূপ ঘটনার কাল ৩০০ খ্রী* 

পৃ* কালের আসন্ন। আমাদের গণিত ক্রিয়ালন্ধফলের সহিত এই ফলের ৭১ বৎসরের অস্তর 

অতি সামান্যই বিবেচন1 করিতে হইবে । অতএব পৌরাণিক লেখকের সপ্তধিচারের ব্যাখ্যা এবং 
পারীক্ষিতকালে সপ্তধির স্থিতি উভয়েই নিতান্ত অসার। এই উক্তি দ্বারা পারীক্ষিতকাল বা 
ভারতযুদ্ধকাঁল নিরূপণ সম্ভব নহে। 

কেহ কেহ বলেন যে, সপ্তধি অর্থে এস্লে অয়ন রেখা বুঝায় ; পারীক্ষিতকালে অয়নরেখা 
পুলহ ও ক্রতু এই ছুই তারার মধ্যবিন্দু দিয়া যাইত ইহাই পুরাণকাঁরের অভিপ্রায়- এই অর্থে 

পারীক্ষিতকাল ১৪০* খ্রী' পৃ অব্ের আসর দীড়ায়। কিন্তু পুরাণ বাক্যে সপ্তধিস্থিতি স্থুধু পুল 

ও ত্রতুতারার মধ্যগামী ছিল এরূপ নহে, উহী মঘাগামীও ছিল--পারীক্ষিতকালে। সুতরাং 
মঘানক্ষত্র বা মঘাতারাকে ত্যাগ করিয়! কেবলমাক্র গুলহ ও ক্রতৃতারাদ্য়কে আশ্রয় করিয়া কাল 

গণন! পুরাণ লেখকের মতান্ুযায়ী হইতে পারে না। অপর পক্ষে আমরা কেবল মঘানক্ষত্রকে 

আশ্রয় করিয়াও গণন! করিতে পারি। অনেকেই ইহা বিদিত আছেন যে খ্ী" পৃণ ২৩৫০ অবে 
অয়ন রেখা মঘাতার| তেদ করিয়া যাইত) মঘানক্ষত্রের মধ্যবিন্নু যঘাতারার ৪০ কলা! পূর্ববর্তী 

বলিয়! যে যময় অয়নরেখ| ঠিক্ মঘানক্ষত্রেকে সমঘিখপ্ডিত করিত তাছার রুল ২৩৯৮ খ্রী' পু" 
অবা আলিতেছে ? ইহা আমাদের নিনবপণ যে ভারতযুদ্ধ বর্ষ ২৪৪৯ খ্ী* পৃ অব্য তাহার আসরই 
ইইভেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই পদ্ধতিতে কোনও অতীত ঘটনার হুল্মকাল নিরুপণ 
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হইতে পারে না। সুতরাং পুরাণবাক্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শুধু এক অংশের অবলম্বন করিলে 
কেবল বিতগ্ার সৃষ্টি হইবে, প্রকৃত বিষয়ের কোনও নির্ণয় সম্ভবপর নহে। আমর! সপ্তধিস্থিতি 
বিষয়ক পুরাণ বাক্যের অসারতা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি । আমর! যে ৩৫০ শ্ত্রী* পৃ* অফের 
আসন্ন কাল পাইয়াছি তাহা হয়তো মত্ত এবং বায়ু পুরাণের সংকলনারস্তকাল যাহার সঙ্গে 

পারীক্ষিত কালের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
অতএব পৌরাণিক কিন্বদস্তী বা প্রমাণ ভারতযুদ্ধকাল বিষয়ে নিতান্তই ভিত্তিহীন। 

পৌরাণিক বৃহদ্রথবংশ বর্ণন অসম্পূর্ণ, যাহা আছে তাহা পৌরাঁণিকের অনুমান মাত্র ; বতমান 

মত্ত পুরাণের আরম্ভকালেই সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা বিশ্বৃতি গর্ভে বিলীন হইয়া! গিয়াছিল। বিষ 
ও ভাগবত পুরাণদ্বয়ের উক্তি সকল পরম্পর অসামপষ্পূর্ণ ইহা! সবিস্তার প্রদর্শন করা হইয়াছে 

এবং শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীও তাহা দেখাইয়াছেন। যদি আমরা মৎস্য পুরাণস্থিত মাগধরাজ 

তালিকার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারে, তবে ধ্ পুরাণ হইতেই ভারতবুদ্ধ কাল ২৩২১ রী 
পৃ অবে'র আসন্ন হয়। ইহা অপেক্ষা মহাভারতোক্তি হইতে পরিশুদ্ধ গণিত দ্বারা প্রাপ্ত এবং 
বরাহ-লিখিত বৃদ্ধগর্ন কিন্বদত্তী কর্তৃক সম্মধিত ২৪৪৯ খ্্ী' পৃ অব্বরূপ তারতযুদ্ধ কালই সর্বাপেক্ষা 
বিশ্বাসযোগ্য । আমরা শতপথ ব্রাঙ্গণে১, এতরেয় ব্রাঙ্মণেৎ জন্মেজয় পারীক্ষিতের অশ্বমেধ 

যজ্ঞের কথা পাইয়া থাকি। তাণ্যব্রাঙ্মণে বা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকী-পুত্র কৃষ্টেরও উল্লেখ 
দেখা যায়। খখ্েদ দশম মণ্ডলে৪ কৃষ্ণ একজন বৈদিক খষি ও কবি। আমরা গোপথ ব্রাহ্মণেও 

জনমেজয়-পারীক্ষিতের উল্লেখ পাইয়াছি। মহাভারতে চন্ত্রবংশের বর্ণনায় ্জনমেজয়” 

“পরীক্ষিৎ এই ছুই নামের রাজার নামোল্লেখ পাইয়াছি, গ্রথমোক্ত রাজ? পুরুর পুত্র এবং দ্বিতীয় 
জন অনম্বার পুত্র; কিন্তু “জনমেজয়-পাঁরীক্ষিত” একজন মাত্র ছিলেন বলিয়াই পাইতেছি। 

ধাহার] পাণুবকালকে টানিয়া ১৪*০ খ্রী'পৃ* অবে নামাইতে চেষ্টা করিতেছেন তীহীরা বেদ ও 

ব্রা্মণ কালকে তাহার নিশ্চয় প্রকৃত কাল হইতে অনেক পরবর্তা করিয়া! ফেলিতে বাধ্য 

হইবেন। আমরা 'ভ্রীভারতী, পত্রিকাতেই বঙ্গভাষায় বেদকাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীও প্রকাশ 
করিতে অবসর মত চেষ্টা করিব। 

আমর] বতণান প্রবন্ধাবলীতে প্রমাণিত করিয়াছি যে লিখিত এবং মুক্দিত গ্রস্থাবলী 

হইতে যাহা পাওয়! যায় তাহা! অবলম্বনে আমাদিগের কতৃক নিরূপিত ভারতযুদ্ধকাল ২৪৪৯ শ্রী 

পৃ* অব ভিন্ন অন্ত কোনও শ্তদ্ধতর ফল লাভ অসম্ভব । আমরা পৌরাণিক কিম্বা অন্ত কোনও 
বংশাবলী ব৷ গুরু পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাবান নহি। যদি তবিষ্যৎংকাল পাওবকাঁলের শিলালিপি; 

কর্মফলক ৰা অন্থবিধ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত হুয় তবেই আমাদের নিরূপিত 
ভারতযুদ্ধকালের শেষ পরীক্ষা হইতে পারে। 

১। শতপথ দ্ধ ৯ ৫, ৪২ ২। এতরেয় ত্রাদ্ষণ, 8, পঞ্জিকা ৭,২১॥ ৩। ছান্দোগ্য উপনিহৎ 
৩, ১৭ ৪। খন্থেদ, ১*ম মণ্ডল, ৪১-৪৩ মুক্ত & ৫ | মহাভারতানুবাদ নিংহ কৃত, হিতবাদী সংস্করণ, ৯৫ অধ্যায়, 
৮৬৮৭ পৃষ্ঠা, জনমেজয়পারীক্ষিতের ইল্রো তপৌরোহিতো অঙ্বমেধ্জ-সম্পাদন শাস্তি পর্বে ১৫*--১৫২ অধ্যায়ে বশত 
আছে। | 
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আমাদের আলোচনায় বিষ ও ভাগবত পুরাণদ্বয়ের কাল ৫*০ হইতে ৭০০ খ্রীঃ অব 
আঙিয়াছে। আমরা সত্যকেই অনুসন্ধান করিতেছি। বিষণ ও ভাগবত পুরাণঘবয় তাহাদের 
অগামঞ্জম্যপূর্ণ উক্তি দ্বার! প্রীকৃঞ্চের কালকে ১৪০০ খ্রী* পৃ* অন্ধের আসন্ন করিয়া তুলিতেছে। 
আমাদের গণনায় শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ কাল ২৪১৩ খ্রীঃ পৃ* অব হুইয়াছে। আমর] সত্যন্বেষী 
এবং যাহ] সত্য বলিয়৷ বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি এবং লিখিতেছি। আশ] করি বৈষ্ণব 

সম্প্রদায় আমাদের গ্রতি রুষ্ট হইবেন না। জগতের ইতিহাসে সত্যান্বেধীর বিপদের উদাহরণ 
বিরল নহে। বতমান প্রবন্ধাবলীতে অনেক পূর্ব লেখকদিগের মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে, 
ুতরাং আমর! ভাস্করের ভাষায় সকলের নিকট ক্ষম! প্রার্থন! করিতেছি--- 

যে বৃদ্ধা লঘবোইপি যেহত্র গণক] বধ্বাঞ্জলিংবচ্মিতান্ 
কল্তব্যং মম তৈর্ময়া যদধুনা পূর্বোজয়ো! দুষিতাঃ। 

কর্তব্যে স্ফুটকাল নিণয়বিধো পৃর্বোক্তিবিশ্বাসিনাং 
তত্বদ্দ'ষণমস্তরেণ নিতরাং নাস্তি প্রতীতি্তঃ ॥ 



উনবিংশ শতাবীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় 
শ্রীফতীব্দ্রমোহন ভট্া চার্য এম এ, 

[২] 

১৮৩৩ গ্রীঃ 

ছেলিবরি কলেজের বাঙল] ও সংস্কৃতের অধ্যাপক স্যর জি, সি. হুটন-সঙ্কলিত একখানি 

অভিধান ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্বে লগ্নে মুদ্রিত হয়। উনবিংশ শতকের প্রথমাধে” মুদ্রিত, ফণ্টর্ণরের 
অভিধান ব্যতীত, অন্য তিনখানি শ্রেষ্ঠ অভিধাঁনের নাম করিতে হইলে এই গ্রন্থ খানির উল্লেখ 
করিতে হয়। এই গ্রন্থ তিন খানির প্রথম খানির রচয়িতা ডাঃ কেরী, দ্বিতীয় খানি রামকমল 

সেন রচনা করেন এবং তৃতীয় খানি হটনের রচিত। হটন তাহার অভিধান সঙ্কলনের পূর্বে 
বাউল! ব্যাকরণ, বাঙলা সিলেকশন ও বাঙলা গ্রসারি সঙ্কলন করিয়াছিলেন । এই তিন গ্রন্থের 

গ্রথম ছুই খনির পরিশিষ্টে বাঙলা শব্দ-সুচী মুদ্রিত হইয়াছে; তৃতীয় খানিতে প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত শব্ধ-ক্চী দেওয়া! আছে। উক্ত গ্রস্থত্রয়ে প্রদত্ত শব্-স্থচী হুটনের পরবতাঁ কালে 

রচিত বুহৎ অভিধানের প্রাক্চেষ্টারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। 

আলোচা অভিধানে আখ্যাপত্রের পরে যথাক্রমে উৎমর্ম-পত্র, ভূমিকা, গ্রন্থ-পর্মী অর্থাৎ 
এই গ্র্থ-সঙ্কলনে যে সকল গ্রন্থের সাহাধ্য লওয়৷ হইয়াছে ত'হাদের তালিকা, দেশীয় ভাষা সন্বন্ধে 
মংক্ষিপ্ত আলোচনা, বাউল! ও সংস্কত বর্ণমালা (বাঙলা, দেবনগর ও রোমান অক্ষরে ), ও গ্রন্থে 

ব্যবহ্ৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন-নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার পরেই ১ হইতে ২৭৬৪ পৃষ্ঠা পর্যস্ত প্রতি 

পৃষ্ঠায় ছুই কলম করিয়া অকাঁরাদি বর্ণানুক্রমে শব ও তাহার অর্থ মু্রিত হইয়াছে । এই 

্দ্থে শব্বাতিধান অংশের গ্রত্যেক কলমের জন্ত বিভির পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। বাঙলা ভাষায় 

সচরাচর ব্যবহৃত সকল ফার্সী, আরবী, হিন্দস্থানী, পর্ভ,গীদ ও ইংরেজী শব বাঙলা লিপিতে মুদ্রিত 

হইয়াছে বটে, কিন্তু ফাঁসী, আরবী ও হিন্দুস্থানী শবের প।শে গ্রাথম বন্ধনীর মধ্যে ফাঁসী লিপিতে 
এবং ইংরেজী পতুীস্ শব্দের পাশে রোমান পিপিতে মূল শব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। 

এই গ্রন্থখানি “কোর্ট অব্ ভাইরেক্টারস্”-এর নামে উৎসর্গীকূত। আলোচ্য গ্রশ্থ- 

সক্কলনে হটন যে সকল বাঙলা ও সংস্কত অভিধাঁনের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের এক 

তালিকা! প্রদান করিয়াছেন। সেই তালিকায় ১৮৩৩ খ্রীস্টাৰের পূর্বে মুদ্রিত ডাঃ কেরীর অভিধান, 
মার্শম্যান-সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ফন্টর্ণর, মোহন প্রসাদ ঠাকুর, মর্টন, 

তারাটাঁদর চক্রবর্তীর এবং ১৮০৮ হরীপ্টাবে মুদ্রিত “শব্দ-সিদ্ধু” অতিধানের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই. যে, বিভিন্ন অভিধানে প্রদত্ত যে সকল শব্ধ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বক্র 

রস্ককার মনে করিয়াছেন, অথবা যে সকল শবের প্রয়োগ এক খানি অভিধান ব্যতীত অন্য 

৬ 
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অভিধানে নাই, সেই সকল শব উদ্ধত করিয়! প্রত্যেক শবের পাশে বিভিন্ন অভিধানে সেই 
সেই শবের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যথাযথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই জাতীয় শের 
অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি কখনও নিজে কোন ব্যাখ্যা সংযোগ করেন নাই। এই রীতি 

তাহার অভিধানের পূর্ববর্তী কোন বাঙল] অভিধানে দেখা যায় না। 
হটন তাঁহার অভিধাঁনের ভূমিকায় ইহা! রচনার কারণ ও ইহাতে অনুষ্থত রীতি সম্বন্ধে 

যাহা! বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই যে, এই অভিধান খানি ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কতৃপক্ষের 

নির্দেশে প্রাচ্দেশপ্রবাসী উক্ত কোম্পানীর কমচারীদের জন্য সঙ্কলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের 

তূমিকায় এই গ্রস্থ এদেশবাসীদের জন্ত সন্কলিত হইয়াছে, এরূপ উক্তি কোথাও নাই। এই গ্রন্থ 
সম্কলনকালে বাঙলা-শিক্ষার্থী ইউরোপীয়দের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হইয়াছে। আলোচ্য 

্রশ্থথানি ইতঃপূর্বে মুদ্রিত অন্তান্ত বাঙল! অভিধান অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও নিভূলি। বাঙলা 
ভাষার অতিধাঁনে শুধু গ্রচলিত ব|ঙল! শব্দ অথবা সংস্কৃত-মুলক শব্দ থাকিলে চলে না ) ইহাতে ছুই 
জাতীয় শব্ধ থাক। বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া হটন উভয় জাতীয় শব্দই মংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রস্থকারের 
মতে এই অভিধান হইতে প্রচলিত বাঙলা শব্দ সমূহ পরিত্যাগ করিলে ইহা খাটি সংস্কৃত 

অভিধানে পরিণত হইবে। 
হটন প্রথমতঃ অমরকোষের সকল শব সংগ্রহ করেন ও নিজে বিতিন্ গ্রস্থ পাঠ করিয়া 

বহু শব সঙ্কলন করেন। এতদ্যতীত “এশিয়াটিক রিসার্চেস্ পট্রান্জাকশন্স অফ.দি 

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী,'” কোল-ক্রকের গ্রন্থ বালিনের অধ্যাপক বপ, এর গ্রন্থ গ্রনথৃতি হইতে 
নির্বাচিত প্রায় ৪০ হাজার শব্দ ও তাহাদের অর্থ সংগ্রহ করেন। উইলসনের প্রশিদ্ধ সংস্কত অভিধানে 
নাই এরূপ বনু বিজ্ঞান-ও ধম+সংক্রান্ত শব্দ এই অভিধানে আছে। প্রত্যেক স্থলে সেই সেই 

শব্দ কোন্ অভিধানে কি অর্থে ব্যবহৃত তাহাঁও উল্লেখ করা হইয়াছে । এই অভিধানে প্রত্যেক 
সংস্কত-মূলক শবে তাহার লিঙ্গ ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর! হইয়াছে । 

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রায় ৩০,০*০ শবে'র এক শব্ব-হুচী সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাও 
এই অভিধানের এক প্রধান অংশ সন্দেহ নাই। এই শব্ব-হুচী বাঙলা-শিক্ষার্থীদের নিকট 

একখানি ইংরেজী বাঙলা অভিধান বলিয়াই মনে হইবে। সংস্কতজ্ঞ ছাত্রের! এই শব্খ-ৃচী 

হইতে বাঙল! ভাষায় কত অসংস্কত মূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার এক সম্পূর্ণ তাঁলিক! পাইবেন। 

এই শব্দ-সুচী প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ কলম করিয় মুদ্রিত। এই অভিধানে উড্ভিদ্-বিষ্যা, দর্শন-শাস, অঙ্ক 

গ্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক শব্ধ থাকায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও উহ! 

প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। উক্ত অতিধানে এই রূপ বু শব্দ আছে যাহা বাঙলা ও হিদুস্থানী 
উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। হটন এই সকল শব্দ স্থলে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী রূপই প্রথম প্রদান 

কুরিয়াছেন। গ্রন্থের পরিশেষে একটা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হুইয়াছে। এই অভিধানে এদেশীয় 
শবোর উচ্চারণ নির্দেশ করিতে গিয়! প্রায় সর্বত্র উইলিয়ম জোন্সের ব্যবহৃত রীতি অনুম্থত 

হইয়াছে । নিম্নে এই অভিধান হইতে কয়েকটা শব ও তাহাদের অর্থ যথাষথ উদ্ধৃত হইল। 
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১৮৩৪ ্ীঃ- 
১৮৩৪ ্রীষ্টাবে রামকমল সেন সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙলা অভিধান ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 

হয়। ইহাতে ইংরেজী শব্দ সমূহ রোমান বর্ণমালাহসারে মুক্রিত। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 4১ 

হইতে *]” ও দ্বিতীয় খণ্ডে ”" হইতে “2?” ঘুক্ত ইংরেজী শব্ধ সমূহ ও তাহাদের বাঙল। অর্থ স্থান 

গাইয়াছে। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রের পরেই উৎসর্গ-পত্র, তৎপরে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী (পৃঃ ৫-২০ ) 
দীর্ঘ ভূমিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকার পরে আলোচ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত ধাতু ও তাহার অর্থ-হুচী 
বিন্স্ত হইয়াছে। এই ধাতু-হুচী বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে ব্যপ্জনবর্ণের 
পর স্বরবর্ণযু্ত ধাতু স্থান পাইয়াছে। এই সুচীতে প্রায় ১৫০০টী ধাতু আছে। এই ধাতুর 
তালিকা ও অভিধান অংশের শব্দ সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় ছুই কলম করিয়া মুক্রিত। ধাতু-সথচীর পরে 
এই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইয়ছে । ] 

এই অভিধানখানি লর্ড বেটিক্কের নামে উৎ্সর্গাকৃত। ইহার শব্দ সংখ্যা ৬**** মাত্র । 
রামকমল সেন তীহার অতিধানের ভূমিকার প্রারস্ভে এই অভিধান-লঙ্কলনের কারণ নির্দেশ 

করিতে গিয়! বলিয়াছেন যে বাঙলাদেশ ব্রিটিশ রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এবং এই অঞ্চলে 

বহু ইউরোপীয় বসবাস করায় ইংরেজদের এদেশীয় ভাষ! এবং এদেশীয়দের ইংরেজী ভাষা 

শিক্ষা করা অবশ্ঠ কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের আইন আদালতে তখন পর্যন্ত 
ফার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল কিন্তু তিনি প্রসঙ্গত; এরূপ ভায়া ব্যবহারের অযৌক্তিকতা 

প্রদর্শন করিয়াছেন। একখানি ভাল ইংরেজী বাঙলা অভিধানের অভাব অনেক 
দিন হইতেই রামকমল অনুভব করিতেছিলেন। তাহার মতে যে কয়েকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল 
তাহাদিগকে অভিধান ন1 বলিয়! শর্খ-স্চী বলা চলে। এই সকল অভিধান প্রধানতঃ স্কুলের 

ছাত্রদের জন্ত সঙ্কলিত হইয়াছিল। রামকমল একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া 
আলোচ্য অতিধান রচনা করেন। ইহাতে প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের পাশে মেই শব্দ বিশেষ্য 

বিশেষণ প্রভৃতি কোন্ শ্রেণীর তাহা প্রথম নির্দেশ করিয়া বাউল! অর্থ ও অধিকাংশ স্থলে বাঙলা 
অর্থের একাধিক বাঙলা! প্রতিশৰ মুদ্রিত হইয়াছে। 

স্ুলবুকসোসাইটা ও হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে পর এই জাতীয় একখানি অভিধান 

সঙ্কলনের প্রয়ৌজনীয়ত। আরও বৃদ্ধি পায়। রাঁমকমল এই ছুই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাঁবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাবের পূর্বে জন্সনের ইংরেজী অভিধানকে প্রধানতঃ অবলম্বন 
করিয়া এক ইংরেজী বাঙল] অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার মুগ্্ণকার্য ফোর্ট উইলিয়ম 

$/0010 ১০175910919, 17107 96180712150 0110 95, 51101718860 985 &1 8016 01111081 500187 ৪170 

& 70065301 0698191. ৪: (18105550 0ি 1৩].96815৮--এই অভিধান কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী , প্রেমিডেন্সী 

কলেজ জাইবেরী, উততরগাঁড়। পাবলিক লাইব্রেরী ও কৌচবেহার স্টেট লাইব্রেরীতে এবং ডক দীনেশচন্্র সেন বাহাদুর ও 
ঘর ক্গিতীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মং্রহে আছে। | 



প্রথম সংখ্যা] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি ব্গাভিধানের পরিচয় 8৫ 

কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আরম্ত হইয়াছিল। এই অভিধাঁনের ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়া- 

ছিল। কিন্তু তৎপরে (প্রেসের গোলযোগের জন্য যুদ্রণকার্য স্থগিত থাকে । উক্ত ১১৬ পৃষ্ঠায় 
যে সকল বাঙল! টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা! সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে প্রস্তত হুইয়াছিল। 

ইহার পরে রামকমল তাহার অতিধান শ্রীরামপুর গ্রেসে মু্রণের ব্যবস্থা করেন। ফেলিক্স কেরী 

এ সময় এই অভিধান-সঙ্কলনের ব্যাপারে তাঁহার সহকন্্ী হন এবং ডাঃ কেরী ও মার্শম্যান 
উক্ত অভিধাঁনের গ্রুফকপি সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়! গ্রতিশ্রত হন। কলিকাতা প্রেস 

ব্যবহৃত কাগজ ও টাইপের সহিত শ্রীরামপুরের প্রেসে ব্যবহৃত কাগজ ও টাইপের বিশেষ 
পার্থক্য থাকায় ইতঃপূর্বে যে ১১৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়/ছিল তাহ! পরিত্যাগ করিয়া! আবার প্রথম 

হইতে অভিধানের মুদ্রণকার্ধ আরভ্ভ হয়। এ সময় টড. সম্পাদিত জন্সনের অভিধান এদেশে 
আঁনিয়। পৌছে। এই অভিধান হইতেও রাঁমকমল তীহার অভিধাঁনের জন্য বছ নৃতন শব সম্ধলন 
করেন এবং এই সকল নব নির্বাচিত শবেঁর বাউলা গ্রতিশব্ৰ নির্দেশ করেন | ইতোমধ্যে শ্রীরাযগুর 
মিলে প্রস্তুত কাগজে পূর্বোক্ত ১১৬ পৃষ্ঠার পুর্ণ হয়। কিন্তু এ সময় ফেলিক্স কেরীর 
মৃতু হওয়ায় এই কার্য আবার কিছুদিনের জন্ঠ স্থগিত হুইয়! পড়ে। ইহার কিছুদিন পর মিঃ 
ওয়ার্ডের উপর এই অভিধান'মুদ্রণের ভার অর্পিত হয়, কিন্ক তিনি এই কার্য আরম্ভ করার 

অত্যন্ন কাল মধ্যেই মৃত্যুসুখে পতিত হন। যাহা হউক ৯ বৎসর পরিশ্রমের ফলে এই অভিধানের 

৩৫০ পূষ্ঠ। মাত্র মুদ্রিত হয়। মার্শম্যান এ সময় পুরাতন বাঙলা টাইপে ও শ্রীরামপুর মিলের 

কাগজে এই অভিধান ছাপিতে অন্বীকাঁর করেন। এই কাগজ ও ট।ইপ দুই-ই তাহার নিকট 

অন্নুপধুক্ত বিবেচিত হয়। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে কাগজের রং মগিন ও টাইপ অপাঠ্য 
হইয়া উঠিয়াছিল। ইতোমধ্যে দুই খানি ক্ষুর্দ অভিধান প্রকাশিত হয়। এই ছুইখানি অভিধান 
প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যাহা হউক রামকমল 

আবার নূতন করিয়া এই অভিধান-মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ১৪ 

মাসে ও দ্বিতীয় খণ্ড দুই বৎসরে মুদ্রিত হয়। সমগ্র অভিধান ১৭ বৎসরের পরিশ্রমে 
প্রকাশিত হয়। 

এই অতিধানের ভূমিকায় রামকমল সংক্ষেপে বাঙলা দেশের ইতিহাস প্রদান 

করিয়াছেন। তৎপরে বাঙল! ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙালী-লিখিত 
বাঙল। ভাষাও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শনম্বরূপ সম্ভবতঃ রামকমলের ভূমিকাই 
উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে সংক্ষেপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস দেওয়া 
হইয়াছে। 

এই অভিধানের উল্লেখ লংএর তালিকায় আছে ।১ 

(১) 13710070] 56 8855 & ৬015 ০6 268: 165580)  061695410 ০1 16 76815 18690 ঠা 1894) & 
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নিয়ে এই অভিধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা শব ও তাহাদের অর্থ উদ্ধাত হইল £-- 
১। 4891, ৪. শঙ্কীযুক্ত, তয়ান্থিত, বিন্বয়াপন্ন, ভয়ানক | পৃঃ ১৭ 

২। 73690175, ৪, তটবিশিষ্ট, তীরযুক্ত, কুলময়। পৃঃ ৭৯ 

৩। 012071608515, ৪৫, বেষ্টন, বা ঘেরণপূর্বক | পৃঃ ১৫২ 
৪ | 10900181061) 1, 5. অলঙ্কার, শোতা, সাজ । পৃঃ ২৩৮ 

৫1 1101151115) 11, 5. শিক্ষা, উপদেশ। পুঃ ৩১৩ 

৬। চা) 11, 5, [, মগশাবক, হরিণবৎস। পৃঃ ৩৭৩ 

৭| 06110, ৪. 7.৫, অত্যন্ত শীতল বা হিম। পৃঃ ৪২১ 
৮। ]7211090], 1. 5, যষ্টিবিশেষ, বর্শা। পৃঃ ৪৫২ 

৯ 13611-119, 1. ৪. নরকের ডাইন। পৃ ৪৬৩ 

১০ | 11755], 2, 5. পাদাঙ্গ, পদোপরি ভাগ । পৃঃ ৫২৪ 

নিশ্বে এই গ্রন্থের গ্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাঁপত্র উদ্ধত হুইল-__ 
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জে। রধিনসন্-সঙ্কলিত 51010110191 017 2110 ০2161 01109” ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে 

মুদ্রিত হয়। পরিবতিত ও পরিবধিত আকারে ১৮৬* খ্রীস্টাবে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, 

প্রকাশিত হইয়াছিল । | 
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এই অভিধান উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয় গ্রন্থাগার, প্রেসিডেঙ্গী কলেজ লাইব্রেরী, 

করিকাত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, গৌলীৰ কুমারী লাইব্রেরী ও শোভাবাজীর রাঁজলাইব্রেরীতে আছে। 



প্রথম সংখ্যা] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৪৭ 

রবিনসন্ বাল! গভর্ণমেণ্টের অন্ুবাদ-বিভাগের কমচারী ছিলেন। এই বিভাগে 

নিষুক্ত হুইয়া তিনি দেখিলেন যে) ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবে বাউল! দেশের আইন আদালতে ফার্সী 
ভাষা ও লিপির পরিবর্তে” বাউল! ভাষা! ও লিপির প্রচলন হওয়ায় কয়েকটা নূতন ইংরেজী ও 
বাঙলা শব ব্যবহৃত হইতে আরম্ত হইয়াছে । কিন্তু তখনকার মুদ্রিত কোন অভিধানে এই সকল 
নবাগত শব্ের অর্থ নির্দেশ ন| থাকায়, অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় অন্ুবিধায় 

পড়িতে হুইয়াছিল। এই জন্য তিনি তাহার ব্যক্তিগত কার্ষের সুবিধা হইবে মনে করিয়া 
আইন-আদালত-সংক্রান্ত শব্দ-সংগ্রহে ব্রতী হন। ক্রমে বহু শব্দ সংগৃহীত হইলে তিনি 

তাবিলেন এরূপ একখানি গ্রন্থ অনেকের প্রয়োজনে আসিতে পারে; তচ্চন্ত তিনি তাহার 

সংগৃহীত শব্ব-হুচী সত্বর মুদ্রণের উদ্বেশ্তে সদর কোর্টের প্রধান অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত 

করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা দেখিয়া সন্থষ্ট হন ও মুদ্রণের আদেশ দেন, এবং মুদ্রিত গ্রশ্থের 

প্রতি পৃষ্ঠায় মন্তব্য লিখনের উদ্দেশ্তে শব্দ সমূহের পাশে অধিক মাজজিন বা ফীক রাখিতে নির্দেশ 

করেন। এই' অভিধান শ্রীরামপুর প্রেসে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মু্িত হয়। এই গ্রন্থের পৃষ্টা- 
সংখ্যা ৪৬ ও শব্ব-সংখয। আম্মাণিক ৪৫০০ | এই অভিধানের উল্লেপ লংএর তালিকা! ও বাঙল। 
গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ২২ নম্বর সংগ্রহে আছে ।* 

অভিমত ও নৃতন শব্ধ সংগ্রহের জন্য বাঙউলাদেশের বিভিন্ন বিচারকতণ ও শাসক- 

বর্ণের নিকট এই মুদ্রিত শন্দ-স্ছচী প্রেরিত হয়। গ্রন্-সঙ্কলয়িতা এই শব্দ-থচী মুদ্রণ ও বিভিন্ন 
রাজকম চারীদিগের নিকট প্রেরণের ব্যাপারে গ্ে, সী, মার্শম্যানের নিকট বিশেষ সাহায্য ও 

উৎসাহ গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অনতিকাল মধ্যে বিতিন্ন রাজকমচারী ও বিচারকের অতিমত ও নূতন শব্দের 

সংযোগন প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে রবিনসন্ তাহার শন্বস্থচীর সংস্কারে মনোপিবেশ করেন; এবং 

এই উদ্দেশ্যে তাহার গ্রন্থের উপযোগী বহু শর্খ মংগ্রহ করেন। এই অভিধান খানিতে 

ভারতবর্ষের বিতিন্ন প্রদেশের আইন-আদালত-সংক্রান্ত গ্রায় যাবতীয় শব্দই সংগৃহীত হয়। 
রবিনসন্ তাহার অতিধানের এই পরিবতিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে, আইন আদালতের 

সহিত মৃখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট নহে এমন বহু শবের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার বিশ্বাম এইরূপ 
শব থাকার ফলে প্রস্তাবিত সংস্করণ জনসাধ[রণের নিকট অধিকতর উপযোগী বলিয়া! বিবেচিত 

শপ সপ সপ পা শি শপ পা ৯ পপ শেপ সাপ 

* লংএর তালিকায়এই গ্রন্থের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে। যথ| £--''[01:511039- [01510501119 10106101815 01) 00. 

46, 5617 7.) 1854, :0095969 01 73600911 75%01811561015 014, 800 6611215 858৫ 111 6116 ০০৮65 110 

12 00008 01 018 1011 0:0512565 ) 01 01606 15 10 8110 ৪৮ ?31116 211 01110011) 18591 (61001100- 

1০৫5, 2০৯ ৪০ ৮811095 810 19702711116, 90125 ৮/0105 21 11160 20117 7১61519151006 006 £15961 

381 ৪15 3628911.।? এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় বৈধব-সশ্মিলনী গ্রন্থাগারে ও শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার 

মজুমদার মহাশয়ের মংগ্রহে আছে । 



৪৮ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

হইবে। এই গ্রন্থ নুতন করিয়! লিখিয়া পুনর্বার মুদ্রণের জন্য সদর কোর্টের অধ্যক্ষের নিকট 
উপস্থিত করা হইলে অধ্যক্ষ মহাশয় পুনরায় এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থের মুদ্রণ সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান 
করেন এবং বাঙলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উক্ত গ্র্থের ৪০০ খণ্ড ক্রয়ের অভিমত জ্ঞাপন করেন। 

এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে স্কুলবুক সোসাইটার তদানীন্তন সেক্রেটারী জে. সাইক্স্ মহোদয় 

রস্মন্কলয়িতাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । রবিনসন এই সংস্করণের ভূমিকায় 
তাহার এই বন্ধুর সহায়তার কথা উচ্দ্রসিত ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা। প্রায় 

সাঁড়ে ছয় হাজার। নিয়ে এই অভিধান হইতে কয়েকটা শব্ধ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল। 
১। 4৫০০00001৩, ০. দায়ী। জওয়াব দিহি। খাতক। পৃঃ ৭ 

২। 13217011)1, শ।খা | ডাল | ৪---50110901) শাখা বিদ্যালয় | --018. 09810005000 

সিরিশতা। দফতর। পৃঃ ৪৬ 
৩। (01101) ৮, সন্মত হ। এক্য হ। একবাকা হ। মিল। পুঃ ৭১ 

৪ | 7)61007080100) 1, সীমা । সীমার রেখা । পৃঃ ৯৬ 

৫ | ]110111121)15,৭, শ্তায্য রূপে । বিনাপক্ষপাতে | পৃঃ ১১৯ 

৬। 7115110, 1. মিত্র । অন্তরঙ্গ | বন্ধু। দোস্ত। পৃঃ ১৩৫ 

৭। 09%65,0, গেজেট । আখবার। সম্বাদ পত্র । পৃঃ ১৩৮ 

৮1 70210, %* সঞ্চয় ক। সংগ্রহ ক। পৃ ১৪৫ 

৯| 11101100211) 80. একে২। জনে২ং। জনাজাৎ। পঃ ১৫৩ 

১০। 7011৬, ৪. একযোগে । সহযোগে । যৌতায়। একত্রে ।-210 96ঘ৩1211), 
একত্রে ও শ্বতন্ত্রে। একছেয়া রূপে । পৃঃ ১৬১ 

আলোচ্য গ্রগ্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র এই £- 
£101001011015101/][ 0 2110 00161 (61705,/ 001070701015 61010560121) 016 0011 

01173511751; / 11011001170 111815/001110610191 0105 2110. 101020900 71115569%/ 21) 

11171751110 31108166,/75/] 0101 1২0011901,/13018016 18115190700 0০%6101161014 

0910005 /1190151) 90101: 8110 0০0. 96 41701065715 171)1915/1860,/ 090, 2,4 296, 

গ্রন্থের আকার ৮১৯৫ ইঞ্চি। 



ন্বিনিধ-ওপস্ঙ্গ 
€ ১) 

ভগবান শ্রীকমও 
শ্রীসভীশচন্দর লীল এম্. এ., বি, এল্, 

প্রায় ৫ হাজার বদর পূর্বে এই শুত জন্মাষ্টমী তিথিতে তগবানের পূর্ণ অবতাররূপে 
্ররুষ্ণ জগতে আবিভূ্তি হ*ন। ভারতের সেই ছুরদিনে-_যখন সামন্ত নূপতিগণ পরম্পর কলে ও 
যুদ্ধে ব্যাপূত, যখন অধমে'র গ্লানি ভারতের ধম গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন কংসরাজের 

অত্যাচারে প্রজাগণ নিপীড়িত, বিব্রত, ও অস্ত্স্ত, তখন অধর্মের বিনাশ সাধনের জন্ত, ভারতে 

একচ্ছত্র সম্রটের অধীনে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য, ও জগতে জ্ঞান, 

প্রেম, যোগ, ভক্তি ও ধম'যোগের আদর্শ দেখাইবার জন্য গ্রীক পুণ্যভূমি ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ 
হইলেন। তাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্র উদিত হইল তখন কংসরাজ 

দেবকীর গর্ভ হইতে ঘোরাম্বকার-সমাচ্ছন্ন অধরাত্র সময়ে বতগ্নান মধুরানগরে প্রাকৃত জন্ম- 
রহিত শ্রীতগবান্ প্রীকষ্চ্ূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মনৌরম শরৎকালে প্রীক্ৃতিদেবী অপূর্ব 
শোভায় শোভিতা ছিলেন__নদীসকল স্বচ্ছজলা, হৃদগুলি প্রশ্ফুটিত পদ্মের শোভায় শোতিত, 
বনশ্রেণী পুশগুচ্ছ শোতিত ও পক্ষিকুলের মধুর 'গুপ্রনে মুখরিত ছিল। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময় লইয়া! অনেক মতভেদ আছে। আর প্রকৃত বৎসর নিশ্চিতরূপে নির্ণয় 
করা সম্ভবপরও নহে। অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত মহাশয় 'গ্রীভারতীতে” প্রকাশিত তাহার 

“ভারত-যুদ্ধকাল-নির্ণয়” প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ২৪৪৮-৪৯ খ্রী* পৃ" অবা। 

তিনি জ্যোতিষিক গণনা দ্বার! ত্রীহার এই মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও জ্যোতিধিক গণনাদ্ারা তারতযুদ্ধ কাল ৩১০২ শ্্রী' পৃ* অবা 
ধরিয়াছেন। পঞ্জিকাকারগণের মতেও এই বর্ষ সমধিত হয়। আর ইহাই কল্যব্ের আরম্ত। 
পুরাপমতে যেদিন শ্রকষ্ণ দেহত্যাগ করেন সেই দিন হইতে কলিষুগ আরম্ত। কিন্তু মহাভারতে 

আছে ভারত-বুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাহার রাজত্বের শেষ তাগে 
শ্ীকষষ্ের দেহত্যাগ হয়। এখন ভারত যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স কত তাহা! জান! যায় না। 
যদি অন্ততঃ ৩০ বখসর ধরা যায় তাহ! হইলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময় আনুমানিক ৩১৩২ খ্রীঃ পৃ" অব 
হয়। এবং তাহার দেহত্যাগের সময় আনুমানিক ৩০৭০ তরী" পৃ* অব হয়। 

্রীরুষ্ণের জীবনকে আমরা বাল্যকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল ও প্রোটকাল এই 
৪ ভাগে ভাগ করিতে পারি। বাল্যকাঁলে দেখি বাৎসল্য ও সখ্যভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি, কৈশোর 
কালে দেখি বমুনাপুলিমে ও বৃন্দীবনের রম্য কাননে মধুর প্রেমের অপর্ন্পলীলা, যৌবমকালে দেখি 
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ভারতে ধমরাজ্য স্থাপনের জন্য কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয় জগৎকে জ্ঞান-ভক্তি-কম+ 
যোগের অপূর্ব সমন্বয়বাণী গীতাজ্ঞান দান, আর তারপর প্রৌঢাবস্থায় দেখি এক মহাযোগিরূপে। 
বরগীয় বন্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার শ্রীক্ৃষ্চ-চরিত্রে শ্রীরুষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে অঙ্কিত 
করিয়াছেন এবং বাল্যকালে তাহার পুতনা-রাক্ষলীবধ ' প্রভৃতি অমান্ুষিক কার্ষের অন্ত ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। আমর! তাহার সমস্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করি ব! না করি ইহা! বলিতে পাঁরি যে মানৰ- 
জাতিকে পূর্ণ মানবত্বের একটা আদর্শ দেখাইবার জন্যই তগবান্ অবতীর্ণ হ'ন। নচেৎ যিনি স্থষ্টি- 

স্থিতি-লয়কর্তা তাহার কয়েকটী রাক্ষস-রাক্ষণী বধ বা যুদ্ধে যোগদানের জন্য অবতীর্ণ হওয়ার 

কোন মানে হয় না। আরও তিনি এমন একটা আদর্শ দেখাইতে পারেন না যাহা মানব-প্রযত্বের 

অতীত। অন্তান্ত অবতারে আমরা কোন একটী বা ততোধিক বিষয়ের আদর্শ দেখি, যেমন 

রামচন্দ্রে আদর্শ পুত্র ও আদর্শ নৃপতিরূপে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে আমরা জ্ঞান, কর্ম ও যোগের পূর্ণ 
অভিব্যক্তি দেখি। আর তাহার গীতায় দেখিতে পাই সকল স্তরের মানবেরই ক্রমাতিব্যক্তির 

বিভিন্ন পন্থার সন্ধান। আর কোন গ্রন্থেই সর্ববিধ মার্গের এরূপ সমন্বয় দেখ' যায় না। শ্রীকৃষ্ণ 

নিজেও ছিলেন গীতাধমে'র মুর্তিমান্ প্রতীক---আদর্ণ কমযাগী, আদর্শ প্রেধিক, আদর্শ 
মহাযোগী ও জ্ঞানী। তীহার চরিত্রের ও ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেবণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্ঠ নহে 

এবং ইহা সম্ভবপরও নহে। আজ এই শু৩ তিথিতে সেই খিরাট, পুরুষের উদ্দেশ্তে আমরা 
বারবার নমস্কার করি ও প্রার্থনী। করি যেন ভারতের ও জগতের এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্দিন 

শীঘ্রই অপসারিত হইয়া নবীন ভারত, নবীন জগতের অত্যু্থান হয়__যেন তাহার করুণার অমৃত 
ধারায় দুঃখ, দেন্ত, মালিন্ত, দ্বেষ, ছিংসা দুরীভূত হইয়া জগৎ আবার শাস্তির ক্সিপ্ধ আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়---মানব প্রেমের, জ্ঞানের সন্ধানে মগ্ন হইয়া অমৃতত্বের অধিকারী হয়। 

€২ ) 

ইহলেেজী মীসগণনা-পক্ধতিন্প সহক্ফাল্র 

শ্রীনিম লচজ্দ্র লাহিড়ী, এম্. এ 

বতর্মানে ইংরেজী বধ্সরের মাঁসগুলিতে যে প্রকার দিন-সংখ্যা রহিয়াছে তাহা 
বিশেষভাবে বৈষম্যমূলক । ২৮ হইতে ৩১ পর্যন্ত মাসের দিন-সংখ্যা থাকায় এক মাসের সহিত 
অন্য মাসের তুলনা চলিতে পারে না। সেইভন্ত প্রচলিত মাসকে ভিত্তি করিয়া কোন বিষয়ের 
সংখ্যা-পত্জী প্রস্তুত করিলে তাহা প্ররুত সংখ্যা-বিজ্ঞানের (56805009 ) নিয়মান্সারে তুলনা 
ঘোগ্য হয় না। ইহা! ব্যতীত মাসের দিন সংখ্যায় বৈষম্য থাকাতে লৌকিক ব্যবহারেও বহু প্রকার 
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অন্থবিধা ভোগ করিতে হয়। বত'মানের নিয়মান্থসারে মাসের সহিত বারের কোন হুনি্ি 
স্ন্ধ নাই। অবশ্য ইহা থাকিতেও পারে না, কেননা ৩৬৫ দিনে এক বত্সর হয় এবং ৩৬৫ 
দিনেতে ৫২ সপ্তাহ হইয়া একদিন অধিক রহিয়া যায়। এই সকল অন্তুবিধা দুর করিবার জন্য 
বতমানের প্রচলিত ইংরাজী মাস গণনা পদ্ধতির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অনেকদিন হইতে 
আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । 

প্রথমে এক প্রস্তাব হয় যে ১৩ মাসে বৎসর করা হউক। ১৩ মাসে বৎসর করিলে 
প্রতি মাস ২৮ দিনে হইবে এবং ১লা জানুয়ারী যে বার, প্রতি মাসের ১ল। তারিখে সেই বারই 
হইবে। ইছা এক পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া অনেকে এ প্রস্তাবকে বিশেষ সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ত্রয়োদশ সংখ্যাটাকে অশ্ততবাঁচক বলিয়া সাধারণে ধরিয়া 
থাকে। সেইজন্য ও জ্যে।তিবিজ্ঞ|ন সংক্রান্ত অন্যান্য কারণে প্রস্তাবটা শেষ পর্যন্ত লোকের সহানু- 
ভূতি হারাইতে,থাকে। বতম্ানে জাতি-সঙ্ঘের (16283 01 286019 ) সম্মুখে যে প্রস্তাব 
রহিয়াছে তাহা ১৩ মাসের নহে, ৯২টী মাসের দিন-সংগ্যাকেই নূতনতাবে ভাগ করিয়া প্রস্তাবটা 
রচন| কর! হইয়াছিল। 

এই প্রস্তাবান্থসারে মাসের দিন-সংখ্য।গুলি এইভাবে ধরা হইয়াছে £-- 

জানুয়ারী ৩১ ৃ এপ্রিল ৩১ জুলাই ৩১ 1 অক্টোবর ৩৯ 

ফেব্রুয়ারী ৩* | মে ৩৯ আগষ্ট ৩? র নতেম্বব ৩০ 

মাঃ রি ৰ গুন ৩০. !সেপেম্বর ৩5 ডিসেম্বর ৩৯ 

ূ | 

৯১ ৯১. ৯১ ৯১ 
ূ ৰ ৃ 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি তিন মাসের দিন-সংখ্যা যোগফল ৯১ দিন অর্থাৎ 

১৩ সপ্তাহ। স্থৃতরাঁং বৎসরের প্রতি চতুরাংশ পরস্পরের সহিত তুলন।যোগ্য, এবং তিন মাস পরে 

বারগুলিন্ ঠিক ঠিক ফিরিয়া আসিতেছে । অতএব ১ল জান্য়ারী যদি রবিবার হয়, তবে 

১ল! ফেব্রুয়ারী বুধবার, ১ল! মার্চ শুক্রবার এবং পুনরায় ১লা এপ্রিল রবিবার। ইহাতে আর 

একটী স্তুবিধা হইতেছে এই যে, জান্গয়ারী মাসে ৫€টী রবিবার থাকায় কাজের দিন ২৬টী 

হুইল এবং অন্য ছুইমাসে ৫টী রবিবার হওয়ায় & একই সংখ্যক (অর্থাৎ ২৬টী) কাজের দিন 

প্রতি মাসেই থাঁকিয়। গেল। সুতরাং সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে প্রতিমামই পরম্পরের 

সহিত তুলনাযোগ্য | যে সকল পরিবতনের কথা! বল! হইল, ইহা সকলেই দ্রবিধাজনক মনে 
করেন এবং সমর্থনও করেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে বার বিষয়ে যে পরিবতনের কথা রহিয়াছে, 

তাহাই বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। 
বৎসরের মান ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার আসন্ন রাখিতে হইলে সাধারণ বত্মর 
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৩৬৫ দিনে ধরিয়া লিপংইয়ার ৩৬৬ দিন গ্রহণ করিতে হয়। ৩৬৫ দিনে ৫২ 
সপ্তাহ ১ দিন? ম্ুতরাং এক বৎসর যদি রবিবারে আর্ত হয়, তবে পরবর্তী বৎসর 
সোমবারে আরম্ত হইবে। কাজে কাজেই গ্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী রবিবার হইতেছে না। 
এই অসামঞ্জস্য নিরাকরণ উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে প্রতি বখসর ৩০ ডিসেম্বর শনিবার 
হইবে এবং তাহার পরে একটি দিন থাকিবে যাহার নাম হইবে 'বর্ধশেষ-দিন+। তাহাকে কোন 
বারের অন্তর্গত বলিয়! উল্লেখ করা হইবে না। পূর্বে মাসের দিন-সংখার সমষ্টি ৩৬৪ দিন হইয়াছে, 
তাহার সহিত এই এক দিন যোগ করিয়া ৩৬৫ দিন হইল । লিপ-ইয়ারে এইরূপ তারিখহীন বার- 

হীন, কোন মাসের অন্ততৃক্তি নহে, এমন আর একটী দিন জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে স্থাপিত করা 
হইবে-যাহার নাম হইবে 'অতিবর্ষ-দিন।” এইভাবে নূতন ক্যালেগ্ারের প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 

প্রস্তাবের প্রথমাংশ আমর] বিশেষভাবে সমর্থন করি। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে বার সম্বন্ধে 

যে প্রস্তাব কর! হইয়াছে তাহ! আমাদের পক্ষে সমর্থনের অযোগ্য । তারিখ, মাস, বার, তিথি, 

প্রভৃতি যত প্রকার দিন নিদেশ্রক বিষয়াবলি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে বারই .একমাত্র বিষয় 

যাহা সরল ও নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। বারের পৌর্ঝ(পর্য বার গণনার প্রারস্ত হইতে নিদিষ্ট 

নিয়মে চলিয়া আসিতেছে । ভারতীয় মতে কোন তারিখ গণনা করিয়া বার দ্বারা তাহ! 

মিলাইয়! দেখিতে হয় যে গণনা ঠিক হইল কিন! । তাহা ব্যতীত বারের সহিত বহু জাতির ধম: 

ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াহে। ফলিত দ্দ্যোতিষের সহিত বারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং শনিবারে 

বর্শেষ করিয়! তাহার পরের দিনকে বারহীন বলিয়৷ তৎপরদিবসকে | (যাহা প্রকৃতপক্ষে সোমবার) 

রবিবার বলিলে তাহা কি করিয়া জনসাধারণের সহান্ভৃতি পাইতে পারে? অন্ত দেশে কি 

হইবে বলিতে পারি না, ভারতে তাহ! হইলে ছুই প্রকার বারের প্রচলন হইয়া পড়িবে । যাহা 

হউক, এই প্রস্তাবের পরিণতি কি হুয় জানিবার জন্য আমরা সকলে আগ্রহান্বিত হইয়া! থাকিব। 
অবশ্থা বার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিলে মুল প্রস্তাবের আর কোন 

প্রকার মাধূর্যই থাকে না। 
এই প্রসঙ্গে ভাঃ মেঘনাথ সাহা 9০16106 20 0410815এর মে (১৯৩৯) সংখ্যায় ইহার 

আলোচনা প্রসঙ্গে উপসংহারে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা! আমর! বিশেষভাবে সমর্থন করি। 

তাহার মতে বর্যারস্ত শীতকালে না হুইয়া ৭ই চেত্র বিষুবসংক্রান্তি দিবসে অর্থাৎ যেদিন দিনরাত্রি 
সমান হয়, সেইদিন হইতে বৎসরের আরম্ভ হওয়া উচিত। এ প্রস্তাব সকলেরই সমর্থনযোগ্য। 



(৩) 

জল্সগুজেনন কথা 

শ্রীদুনীলকুমার ঘোঁষ এম্, এ, বি, এল্ 

পারসীক জাতির ধর্ম-প্রবর্তক জরধুস্ত্রের জন্মকাঁল লইয়া বহুমতবাদ আছে। সাধারণত: 
পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে জে, হার্টেল প্রতৃতি কেহ কেহ ৬৬*-৫৮৩ পুঃ শ্রী: অবে 
তাঁহার জন্ম সময় নিধ্ণরণ করেন। আবার কেহ কেহ্ শ্রীঃ পুঃ ১৪খ--১১শ শতাবীর মধ্যে 
তাহার আবির্ভাবকাঁল স্থির করেন। পারসীকদিগের ধম পুস্তকের নাম অবেস্তা। ইহার অন্তর্গত 

গাথাগুলি পণ্যাত্বক এবং এই গুলিই জরথুন্কের রচিত। অবেস্তার অন্তান্ত অংশের ভাঁষার সহিত 

গাঁথার ভাষার একটু পার্থক্য আছে। ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি স্পিতম পরিবারের 
অন্তর্গত পৌরুশস্পের পুক্র। প্রথমে মৈধ্যইমাত্তংহা তীহার এক ভাই (৫0815) 
তাহার শিষ্য হন। তারপর একটা স্থানীয় রাজপুত্র বীশ তাঁস্প তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে 
তাহার শিশ্সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের বিপরীতপক্ষের অন্তহুক্তি 

লোকদিগের সহিত প্রায়ই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ হইতে থাকে; এইরূপ একটা যুদ্ধে জরথুস্থ নিহত হন। 
জরধুস্তরের পুত্রের নাম ছিল সোশিয়স্। পারসীকদিগের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সোশিয়স্ পুনরায় 
আবির্ভূত হইয়া জগতের ছুর্নাতি দমন ও শাস্তি স্থাপন করিবেন। জরধুস্কের মতবাদকে দ্বৈতবাদ 

বল! যায়। জগতে অর্থনিশ সৎ ও অসতের দ্বন্দ হইতেছে। এই সতের নাম অহ্মর্জদা ও 

অসতের নাম অহীমন্ বা অংগ্রমৈম্থাস্ & সং-কতৃকি অসৎ পরাস্ত হইবে। এই অসতের অন্য 
নাম অহুর। ইহ] অনুধাবনের বিষয় যে পারসীকদিগের অবেস্তা ও হিন্দুদিগের খণ্থেদ প্রায় 

একই রকম। খণ্েদে যদি উচ্চারণের একটু তারতম্য করিয়া পড়া যায় (যেমন 'স/কে “হ+ উচ্চারণ 
করিয়া) তাহ! হইলে মনে হইবে যেন অবেস্তা পড়া হইতেছে। ইহার কারণ কি? ডত্টর 
অবিনাশচন্ত্র দাস তাহার গ্রন্থে (31 ৮6৫1০ [17019) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বৈদিক- 

যুগে আমাদের পূর্বপুরুষের! ও বর্তমান পারসীক জাতির পূর্বপুরুষের একই আর্ধজাতির বংশ- 
ধররূপে উত্তর-ভারতে বসবাস করিতেন, তারপর গৌড়াপন্থী সনাতনদল শু উদারপদ্থীদল এই ছুই 
দলের সৃষ্টি হয়। ক্রমে ছুই দলে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং উদারপন্থীদল সপ্তসিন্ধু ( উত্তর- 

ভারত ) ত্যাগ করিল। ইহার! ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া একেবারে ইরানদেশে উপস্থিত হইল 
নাস্-পরস্ত কাবুল, কান্দাহার, সমরখন্দ, বাল্থ, প্রভৃতি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়! পরিশেষে পারন্ত 

দেশে উপস্থিত হয় ও উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে ইহাদের বংশধরের! বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
গ্রীস প্রভৃতি বছ দুর দেশে গমন করে ও নিজেদের 'অগ্নি-উপাসনা” ধর্ম প্রচার করে। 
অবেস্তার বেনিদাদে এই প্রকার ১৬টা বিভিন্ন প্রদেশের নাম আছে। পরবর্তী ঘুগে পারস্তের 



৫8 ৃ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

তদানীস্তন রাজ কতৃক বিতাড়িত হইয়! বহু পারসীক পুনরায় ৭১৭ খ্রী* অবে তারতে আগমন 

করে ও গুজরাটের হিন্দুরাজা ইহাঁদিগকে আশ্রয় দেন। ওটা সতেতিনি আশ্রয় দেন---( ক) 
গোমাংস তক্ষণ পরিত্যাগ করিতে হইবে (খ) হিন্দু মতে বিবাহাদি কার্য দিতে হইবে (গ) 
গুজরাটা ভাষা ইহাদের মাতৃভাষা! হইবে। বোম্বাই হইতে প্রায় ৬* মাইল দুরে সঞ্জান্ নামক 
একটা ক্ষুদ্র বন্দরে ইহার! ওপনিবেশ স্থাপন করে) এবং ক্রমে বাণিজা-ব্যপদেশে বোস্বাই ও 

ভারতের অন্থান্ স্থানে বসবাস করে। বতমানে পারস্তেও অনেক পারসীক আছে। 

পারসীকদিগের আদ্দিম অধিবাঁস যে ভারতবর্ষে ছিল ইহা! অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ডক্টর 
মার্টিন হৌগ. প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতের! স্বীকার করেন। ( মোক্ষমূলরের 9০150 ০৫ 712151925 

ড০1, 1, 0,110. 170 500 5৫. 3 0111195 7010 ৪ 0610081) | 0:21551500 ০1১ 0. 83 । ডক্টর 

হৌগের 1২611810101 0116 7913669 প্রভৃতি পুস্তক দেখুন ), আর এই পারশীকজাতি এখনও 

বৈদিকধুগের অনেক ক্রিয়াকলাপ পালন করেন। বৈদিক খযিদের সোমরস-পানের স্তায় 
ইহারা হওমরস পান করেন; ইহাদের স্ত্রীপুরুষদিগের উপনয়ন হয় (নওজে অর্থাৎ নবজীবন 

স্কার)। বৈদিক ধুগে স্ত্রীজীতিরও উপনয়ন হইত। তদানীন্তন যুগে পরম্পর বিবাদের কারণ 

বৈদিক খবিরা সদাত্মাকে “দেব ও অসদাজ্মাকে "অসুর বলিত। ইহারা ঠিক বিপরীত অর্থাৎ 

সংকে অনুর (অনুর) ও অসৎকে দেব বলিত। ইহা। কেবল নামের গ্রতেদ মাত্র। 

হ্ৃতরাং দেখা! যাইতেছে-_পারশীক ধর্ম ও বৈদ্িক-ধমের অগ্নি উপাসন৷ একই ও হোম 
যক্ত এক। আর জরধুক্স ছিলেন জর ত্বষত্ব-( অগ্নির ৭টী অম্শন্পন্দ-এর ১ম অম্শস্পন্দ )এর 

অবতার । খণ্বেদ এবং অবেস্তা উভয় গ্রন্থেই ত্ৃষ্টা---অগ্নিদেবতা ও স্থ্টিকতণর নামান্তর মাত্র। 



আমাদের কথা 

এক বৎসর পূর্বে আঞ্জিকাঁর এই শুত অন্মাষ্টমী তিথিতে, যে তিথিতে ভগবান্ শ্রীকষ্ণ 

জগতে আবিতূ্তি হুইয়াছিলেন--শ্রীভারতী' ভারতের জ্ঞান, শিক্ষা ও দীক্ষা মন্ত্র প্রচারের 
উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই এক বৎসরের ইহার দ্বাদশ সংখ্যায় এই কার্ষে যে ইহা! 
কতকটা অগ্রসর হুইয়াছে গ্রাহকবর্গেরে ও লাঁধারণ পাঠকবর্গণের আগ্রহ, শুভেচ্ছা 
ও সমানুভূতি হইতে তাহার পরিচয় পাই। আজ ইহা দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রথম 
বর্ষে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ন্ুধীবর্গ তাহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের দ্বার ইহাকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন। , আর ইহার মধ্যে কয়েকখানি অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রস্থও মূল ও অনুবাদ সমেত 
প্রকাশিত হইয়াছে । কেহ কেহ প্রবন্ধের ভাষাকে সাধারণের উপযোগী করিয়া আরও সহজ 

ও সরল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । আমরা এবিষয়ে যথাসাধ্য লক্ষ রাখিব। 

আশা করি আমরা দ্বিতীয় বর্ষে স্তুধীবর্গ ও পাঠকবর্ণের নিকট হইতে বিশেষরূপে 
অনুগ্রহ ও সহযোৌগ লাভ করিব। 

সং ০ সং ্ 

রামকৃষ্চ মিশন ইহার কেন্দ্রস্থল বেলুড়ে একট প্রাচীন ভারতের গুরুকুল বিদ্যালয়ের 

ন্যায় আদর্শ বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। 

বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম যে জাগতিক ধর্মে পরিণত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ নালন্দা, তক্ষশীলা, 
রাঁজগৃহ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা । প্রাচীন তারত যে আদর্শ ধর্মনেতা, রাষ্্রনেতা, 

কর্মবীর প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল, গুরুকুল বিদ্যালয়গুলি তাহার অন্ততম প্রধান কারণ। 

বতমান যুগে আর্য*মমাজের বিস্তৃতিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ ইহার প্রতিষিত উত্তর 
ভারতের বহুম্থানের গুরুকুল বিদ্যালয়গুলি। স্বামী বিবেকানন্দও নবীন ভারতের জন্য এই 

প্রকার গুরুকুল বিদ্যালয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন। বতর্মানে প্রচলিত শিক্ষাঁপদ্ধতিতে অনেক 

দোষ দৃষ্ট হয়। এই পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে কি প্রকার শিক্ষাপদ্ধতি ও নিয়মাদি প্রবর্তিত হওয়া 

প্রয়োজন তাহার জন্ত ইহার কতৃপক্ষ যদি এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের মত গ্রহণ করেন তাহ! 

হইলে তাল হয়। 
সু সি রঃ সী 

গত আগস্ট মাসের 9০16৪০০ ৪90. 01001৩ পত্জিকায় স্যর এম্, বিশ্বেশরাঁয়ের পরি- 

কল্পিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্ শিল্প বিস্তার ও অর্থনীতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত 

ইইয়াছে। ইহার প্রতি আমর! পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 
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বত'মানে ইউরোপে যে সমরানল প্রজলিত হইতেছে ইহার পরিণাম যে কতদুর ভয়াবহ 
তাহার স্থিরতা নাই । নৃশংস মানব-হুত্যা তো আছেই তা ছাড়া কত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও মানবের 

শিক্ষা ও সত্যতার ফল ইহাতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে । আশ্চর্যের বিষয় দেশের এত ধম: দর্শন 
ও বিজ্ঞান আলোচন! সত্বেও মানবমন এখনও কত পাশবিক ভাঁবাপন্ন। প্রার্থনা! করি যে যেন অদুর 
ভবিষ্যতে পৃথিবী হইতে সরমাশঙ্কা একেবারে দূরীভূত হয়। 

ইউরোপের বত'ান পরিস্থিতেও কিন্তু ভারতীয় নেতারা পরস্পূর কলহ ও বন্দে 
লিপ্ত। হুভাষ বন্থ মহাশয়ের ন্যায় ত্যাগী ও কর্মীকে তাহারা কংগ্রেস হইতে সম্পর্বশূন্ত করিতে- 
ছেন। কংগ্রেস নেতাদের বতম্ান মনোভাব একান্ত নিন্বার্থ। 

সী সু ও সা 

গত ১৯শে আগস্ট তারিখে বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতৃক কলিকাঁত। নগরীতে মহা- 

জাতিসদনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে তাহার প্রদত্ত ও স্থভাষ বাবুর প্রদত্ত বন্তৃতা 
পাঠের জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি। যাহাতে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় জীবনের উন্নতিমুলক 

সর্বপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া প্রকৃত পক্ষে ইহ! মহাঁজাতি সদননাম সার্থক করে তাহার 

জন্ত ইহার বর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। 

সঃ না চে না 

গত ২৭শে আগস্ট তারিখে কলিকাতায় 1১1] [11018 £00-002010105] &দ৪10-এর 

৪র্থ অধিবেশন হইয়াছে । যে সব সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা আইনবদ্ধ করিয়] বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে 

শতধ! ছিন্ন কর! হইতেছে ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষহিংসা ও কলহের বীজ বপন করা হইতেছে 

তাহাদের আস্ত উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই আন্দোলন যাহাতে ফলপ্রহ্থ হয় তাহার চেষ্টার জন্ত 

প্রত্যেক ভারতবাসীকে অন্থুরোধ করি। 



গপৃত্তক্কষ-হলহ্াল্লোচ্গনা। 

[0৩ 11৩00005 ০6 তিজা10161/0জ- 017 8৩৭১ ১৯ বি, রাজা রাজকুষ স্টট, 

রামক্্চ বিবেকানন্দ মঠ হইতে স্বামী সত্রূপানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩।০ টাকা মাত্র। 
যাহারা গ্রীম-লিখিত রামকৃষ্জ কথামৃত পাঠ করিয়াছেন তীহারাই জানেন ধম পিপান্থু 

ব্যক্তির পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় বঙ্গতাষায় আর নাই ঠাকুরের বাণী যেমন সরল 
মহজ ও মধুর কথামূতের ভাষাও সেইক্বপ প্রাণম্পশশী। কথামূতের অধিকাংশ কথাই শ্রীঠাকুরের 

মুখনিঃস্ত বলিয়া হাজার হাজার নরনারী উক্ত কথামূত পাঠ করিয়া! নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আলোচ্য গ্রস্থখানিও সেই কথামুতের অনেকাংশের অনুবাদ । অনুবাদক স্বয়ং মাষ্টার মহাশয় 

এবং সম্পাদক রামকুঞ্চ সজ্বের অন্যতম নেতা প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ । গ্রন্থখানি 

00991 ০1 [২9111151118 নামে ইশ ০11 বেদান্ত-সমিতি হইতে ১৯০৭ থ্রী" প্রথম 

প্রকাশিত হয়। উহা বতর্মানে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় বত'মান সংস্করণটী কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে | 00901 01 [২91111511119 অপেক্ষা গ্রন্থ খানিতে অনেক নূতন তথ্য এবং 

অনেকগুলি ছবি প্রদত্ত হুইয়াছে। মূলই হউক আর অন্ুবাদই হউক কথামৃতের জমালোচনা 
নিশ্রয়োজন। যেমন তাৰ তেমনি ভাষা । আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়৷ বিশেষ আনন? 

পাইয়াছি। ধাহাদিগের আকরগ্রস্থ বেদান্তাদির সহিত পরিচিত হুইবার ছ্ুযোগ হইয়াছে 
ত্াহারাই জানেন ঠাকুর অতি সহজ ভাষায় সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বৈদাস্তিক দুরূহ 
তত্বগুলির কি সুন্দর সমাধান করিয়া গিয়াছেন। বতগ্নান গ্রস্থখানিকে ইংরেজী 
পাঠকের ও পাশ্চাত্য জগতের উপযোগী করিবার নিমিত্ত দ্ুনির্বাচিত করা হইয়াছে । এই 

হিসাবে গ্রন্থখানি অমূল্য । ধীহাদের আগ্রহ আছে আমরা তীভাদিগকে গ্রন্থথানি আস্ভোপাস্ত 

পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্য দর্শনের সকল প্রকার মতেরই ধ্বনি বতশান গ্রন্থে 
গাওয়া যায়। গৃহী ও তক্তের নিমিত্ত উহার দুষ্ঠ, সমাধানও গ্রন্থে বিদ্যমান । গ্রন্থখানির ছাপা ও 
বাধাই অতি হুন্দর। গ্রন্থের শেষে একটা নির্ঘণ্ট থাকায় ইহা! আরও ছুন্দর হইয়াছে। 

ভ্রীনলিনবিহারী বেদাস্ততীর্থ 

আমর! বাঙালী-_-অধ্যাপক ্রহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম, এন গ্রণীত। এইচ, 
চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ, (১৯, নং শ্বামাচরণ দে স্টাট. কলিকাতা) কতৃক প্রকাশিত। পৃষঠান্ 
১০+২৩*+৩২। মুল্য--৮০ আনা। 

মহামহৌপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়া গিয়াছেন "আমার বিশ্বাস বাঙালী একটা 
আত্মবিস্বত জাতি।” বাঙলার প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে ইহার বতর্মান অবস্থার তুলনা! করিলে 
বাস্তবিকই আমাদের বিশ্বাস হয় ন! যে এক কালে আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ জগতের মধ্যে এক 
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গোৌরবান্বিত জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লেখক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “এ 

পুস্তকের উদ্োশ্ঠ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি স্থষ্টি করা! নহে। সাধারণ লোকের ভিতর বাঙালীর 

গ্রাচীনতা সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা নিরাঁকরণ করিতে, এবং বাঙালী ও 

ইংরেজের প্রাথমিক সম্বন্ধ বিষয়ে যে অযৌক্তিক মতামত প্রচারিত আছে, তাহার প্রতিবাদ 

করিবার উদ্দেশ্তে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ইহা প্রমাণ করিতে চাহি লাই 
যে বাঙালী একটা সর্বগুণান্থিত শ্রেষ্ঠতম জাতি |” গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে তাহার এই মহোদ্দেস্ঠ 
সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বাঙলার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙালী- 

জাতির গ্রাচীনত্ব, বাঙালীর ভাষা ও লিপি, বাঙালীর বল, বাঙলার বিশ্ববিষ্ভালয়) বাঙালীর 

নৌ-শিল্প, বাঁডালীর উপনিবেশ, বাঁঙীলীর বৈশিষ্ট্য ও ভা্বর্ষ-স্থাপত্য-শিল্প-সঙ্গীত চিত্রকলা- 

বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ইহার দশম পরিচ্ছেদে বাঙলার প্রাচীন 
ও বতমান মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের পক্ষে 
পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হুইয়াছে। পুস্তকের শেষে একটা পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

তাহাঁতে বাঙলার প্রচীন রাক্নৈতিক ইতিহাম সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ আলোচনা পুস্তকখানিকে 

অধিকতর সুন্দর ও মুল্যবান করিয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে পুস্তকখানি তাহার প্রথম বাঙলা 

রচনা। প্রথম রচনা হিসাবে ইহার মধ্যে দুই একটা ভ্রম গ্রমাদ থাকিলেও ইহাতে গ্রন্থকারের 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। পুস্তকখানি গ্রত্যেক বিগ্ভালয় ও সাধারণ পাঠাগারে 

রাঁখিবার যৌগ্য। আমর! ইহার বহুল প্রচার কামন। করি। 

শ্রীযুগলকিশোর পাল 

গীতা-তন্বাস্ক-_হমুমান প্রসাদ পোদ্দার কতৃক সম্পাদিত। গোরখপুর গীতা প্রেস 
ইইতে প্রকাঁশিত। পুঃ ডবলক্রাউন ১*৭২। মুল্য ৪২ 

্রিবর্ণরঞ্জিত ও একবর্ণের বহুচিত্র সম্বপিত এই বিরাটু গ্রন্থখানিতে শ্রীমন্তগবদ্গীতার মধ্যে 
হিন্ুধম? দর্শন, সাধন] ও শিক্ষার যতপ্রকার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়। 

সেই সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই প্রকার ৭৫টা প্রবন্ধ আছে। তারপর মূল 
্লোকগুলি বিস্তৃত হিন্দী টীকা সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। তৎ্পরে গীতার খবি, ছন্দ, দেবতা ও 

বিনিয়োগের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তারপর পুনরায় গীতার তত্ব, সাধনা ও ফল-সম্বন্বীয 
কয়েকটা প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছে । পরিশেষে গীতা-নন্বন্বীয় গান, ইহার গৌরব গান গ্রভৃতিও 
সন্লিবিষ্ট আছে। এক কথায় গীতাসম্বস্বীয় যাবতীয় বিষয় বিশিষ্ট লেখকের দ্বারা গ্রধিত হইয়া 
ইহাকে এক অভিনব গ্রন্থ করিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধগুলিই সরল হিন্দী ভাষায় সাধারণের উপযোগী 
করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতা ভারতের এক অমূল্য সম্পদ এবং সমগ্র জগতের ধম ও দার্শ- 

ণিক গ্রন্থের শিরোমণি স্বন্ধপ। ইতিপূর্বে পোদ্দার মহাশয় তাঁহার পরিচালিত. হিন্দী মাসিক 
পত্রিকা 'কল্যাণে'র বিশিষ্ট সংখ্যারপে ঈশ্বরাঙ্ক, শ্রীশিবাঙ্ক, যোগাঙ্ক, রামায়ণাক্ক, বেদাস্াঙ্ক, 



প্রথম সংখ্য। নূতন গ্রন্থ-সংবাদ ৫৯ 

কল্যাণ সংঘাক্ক ও মানসাঙ্ক নামক কয়েকটা বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রকাশ দ্বার! হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার 

করিয়াছেন। বতমান গ্রস্থও কল্যাণেরই একটা বিশিষ্ট সংখ্যা। অনি অল্প মূল্যে এই সকল 

মনোরম গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়! তিনি হিন্দু জনসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাঁভাজন হুইয়াছেন। 
তাহার পরিচালিত ধমমুলক ইংরেজী মানিক পত্রিকা [15507 191290ঘরও এই প্রকার 
কয়েকটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র সমালোচনায় প্রত্যেক প্রবন্ধের বিষয় 

সামান্ভাবে উল্লেখ করাও অসম্ভব | তবে একটা বিষয়ে তাহার নিকট প্রস্তাব করিতেছি যে 

তিনি গীতার উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে নকল ভাষ্য ও টীকা! আছে সেইগুলি যদি ইংরেজী 
ও হিন্দী অনুবাদ সমেত খণ্ডকারে প্রকাশিত করেন তবে জ্ঞানপিপাস্থ ও গীতান্ুরাগী ব্যক্তিদের 

বিশেষ সুবিধা হয়। এক একটী খণ্ডে এক একটা ভাষ্য ৰা টীকা ও তাহার অগ্ুবাদ থাকিবে। 
মূল প্রত্যেক খণ্ডেই থাকিবার প্রয়োজন ন|ই। কিছুকাল পূর্বে পণ্ডিত রামদয়ল মজুমদার ও 
দামোদর শমণও কতকগুলি ভাষা, টীকা ও অনুবাদ সমেত গীতা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 

করিয়াছিলেন? কিন্তু একত্র এরূপগাবে সকল টীকার সন্নিবেশে অন্ুুবিধ। হয়, সেইজন্য খণ্ডাকারে 

গ্রকাশই বাঞ্ছনীয় । 

যাহাতে এই প্রকার গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর ও সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে প্রচারিত হয় 

তাঁহার কামন1 করি । 
জ্রীসতীশচন্দ্র শীল 

লুত্ডনন গ্র্হ-৩নহন্বাদ 
প্রত্ততত্ব 

১। 9টি ০1 25195 4৮1৮ প্রাগৈতিহাসিক ঘুগ হইতে বতমান সময় পর্যন্ত। 

৭ খণ্ডে মন্পূর্ণ। 45170001 000091) 1১০1)৩ কতৃকি সম্পাদিত । 

২। 81 1105111110115 135011621)5-0216100 1081 9, 121155065 0* 01905560 

]. [79015111) 0, 59115 21101 711. 96510962115. 

ধর্ম ও দর্শন 

৩। 73100111512) 15 ::00111065 2110. 11601100548, [0910 661. 140170101, 

81 70101015115 051 13110617150116 11081110৫57 10815061108 065 

180052-9217572177--470010 80050 1980ঘ 

৫| 7300017156 7315110£191005--01091160 05 4১, ০, [208 

$। [1৩ 3090151905---], চ1251051 
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৭ 51৩ 716201106 01 5৫10 1317059৮---], 00208, 

৮।| বেদান্ত পরিভাষ! সংগ্রহঃ--রাম বম 
৯। কল্যাণ-গীতাতত্বাংক। 

১০ 00200:09110 10200091291 6০0 ড0£950685 ০01 79020191120 036 

83172555801 ড5259---1317825%910 1025, 

১১। 021610691 01550151510], 2, 0810061 

ইতিহাস 
১২। 1121091819 703২2112316 9110217-00001151050 105 02৩ 1019152 0011626, 

/10011021, 

১৩। 410016116 1710185 17156015 ০01 45100161000 117019 101 1,000 55815 ( 1202 

900 7. 0. 6০ 4. 0. 100 )--/14101705211099 [4 90912, 
১৪ 4]:871151) 35051191) 73650107774 06151910 80900501106 01, 00৩ 7150025 

91 00015, 71810512650 105 10112101780 4201 41790) 00,4, ঘা100 & 

10167701005 52172001081) 9217917 

ভাঁষ। ও সাহিত্য 

১৫| শ্রীনারায়ণ ভট্ট কৃত প্রক্রিয়াসর্বন্ব (কে, শান্বশিব শাস্ত্রীর টাক সমেত )-দ্বিতীয় 
ভাগ। ইংরেজী ভূমিকা সমেত । (11521101710) 981151019৩1 ০, 

0) (921 010009591009111871. ০ 27,) 

$৬। 1২919 19101001111) [২০/--"১৪1০00115 11010 095019] 150015 9130. ৫0০1- 

19110 261801150০0 13518. 12101000170 1২০5, ০1 1 1791-1830. 10100 

05 1২91 739138001 0210191079590 01021109 8120 1810111018 [010191 

81870101091, 4 

১৭। হৃতি-রত্ুহার ঃ-_মূলসংস্কত। কে, শাম্বশিব শ্রান্ত্রী কৃকি সম্পাদিত। 
(17581101010 981051169৩1 ০, 0৩0৭) (911 030:008)2509111911 

[9 25050) 

বিবিধ 

১৮। 1110171) 101৩- ৮৮121120060 902), 

১৯। 4105 9০০101085 01 28059, 010169 2:00. [7 1110910 10:08:693--101, 0, , 
2, ১2191 20, &, ্ 

২৬1 11811121) &2 11101911 4১108106055 01 615 16550 ০1 00 17015 01811 

91] 0, 0, 0058196, 

২ট। 19115 1300010156 701750100৩006--৮20155 0788 , 8109896 21, 4১, 
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সাহিত্য 
প্রবাসী--হিন্দী, উদ? হিন্ৃ্থানী-_শ্রীস্থরেন্ত্রনাথ দেব। 

॥) --পু'থির কথা- শ্রীচি্তাহরণ চক্রবর্তা। 
» কবিতার মূল্য-_শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র । 

ভারতবর্ষ__ প্রাচীন তারত -ভন্র শ্রীবিমলাচরণ লাহা৷ এম, এ., বি. এল্. পি-এচ২ ডি. 
১ --অপরাধতত্বে নারীর স্থান--শ্রীপক্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল্, 

» জাপানের শিক্ষানীতি-_শ্রীগৌরচন্ত্র নাথ। 
মাসিক বস্থমতী-_্রীশ্রীচৈতন্যদের (৩)- শ্রীসরোজনাথ ঘোষ । 

» ভারতে জাতীয় আন্দোলনে বাঙালী-শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোঁষ। 

'» প্রাচীন ভারতীয় ছায়া-নাট্য__প্রীঘশোকনাথ শাস্ত্ী। 
প্রবত ক-_চৈনিক নাট্যরীতি-_ শ্রীবিনয় সরকার এম্. এ. 

১  শশ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূতের সমাপ্তিকাঁল-_প্রীফণিভূষণ দত্ব। 

১ -_মধুহ্দন ও তার ব্রজাঙ্গন] কাব্য- শরপ্রিয়লাল দাস। 

, -_ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত-__প্রীঅজিতকুমার গোস্বামী । 

॥» -_এপুরুষোত্বম-তীর্ঘ*_-শ্রীরমণ 

বঙ্গপ্র-ব্তমান সভ্যতার স্বরূপ-_শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত । 

১) -_কৃষিখণ ও দেশীয় মহাজন-_শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। 
» অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্য-শ্রীভূপেন্ত্রকিশোর বমণন। 

বিচিত্রা-_-নলরাজার দৈত্য-_শ্রীনলিনীমোহন সান্তাল এম্. এ, ভাষাতব্ব-রত্ব। 
» প্রাচীন বাংলার মঙ্গলকাব্য-ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 

এম্. এ, পি-এচ.ডি' কাব্যতীর্থ। 

৯ -_মেঘনাদবধ কাব্যে শিল্লকৌশল (২)-শ্রীসস্তোষকুমার গ্রতিহার এমএ 
» বৈষ্ণব সাহিত্যের গোড়ার কথা-_ডাঃ সত্যেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত । 

অলকা-_ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত--শ্রীপ্রবোধচন্ত্র বাগচী । 
১) ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্্য-প্রাস্ুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

» অতীতের ঈজিপ্ট-শ্রীচিত্রগুপ্ত। 

উদ্বোধন -মানব-প্রাণের গৌরব --অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্যোপাধ্যায় এম. এ, 
১ হরিদ্বার--স্বামী চিম্ময়াননা | 

১ সুখ ও ছুঃখ-স্বামী শঙ্করতীর্থ 
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ধর্ম ও দর্শন 

ভারতবর্ষ__ন্ব-ভাব ও স্ব-ধম শ্রীঅরবিনা। 

মাঁসিক বন্মতী--গীতা। বিচার ( ১৬ )--্রীপঞ্চানন তর্করত্ব 
টা পতগ্রলি ও মহাভাঘ্য--প্রাহারাণচন্ত্র শাস্ত্রী । 

বৈষ্ণব মতবিবেক-_শ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্দু, এম, এ.) বি. এল. 

প্রবর্তক-_পৃজা-পদ্ধতিতে মুদ্রা রচনা ; বলিদ্বীপ-ন্বামী সদানন্দ 
»  মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি- স্বামী সদানন্দ ও শ্রীতারাকিশোর বর্ধন । 

উদ্বোধন-গতিশীল ধর্মও সমাজ--স্বামী সুন্দরানন্দ। 

১... রাশিরার জড়বাদ বনাম ভারতের আধ্যাত্মিকবাদ-_ 

প্রীনলিনীরঞ্রন সেন, বি-এ. বি-টি। 
উদ্বোধন - শ্রীমদ্ভাগবতে প্রক্ষেপ--স্বামী তপানন্দ। 

ইতিহাস 
প্রবাসী-_দারাশুকোর কান্দাহার অভিযান, যোগী ও হাজীর কেরামতী-_ 

শ্রীকালিকারঞ্জন কান্ুনগো, এন-এ, পি-এইচ-ডি। 

» মহারাজ রণজিৎ সিংহ শতবাধিকী-_-আর্যকুমার সেন। 

মাসিক বন্থুমতী-_বঙ্গীয় ইতিহাসের বিশ্বৃত পৃষ্ঠা-_গ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিস্তারদ্ব। 

বিচিত্রা _গোয়ালিয়রের ফিলোজ বংশ -- 

শ্রীন্ুজনাথ বন্্যোপাধ্যায় এমএ, বি-এল, পি-আর-এস। 

বঙ্গপ্রী-ওরংজীবের আমলে কয়েকটি বিদ্রোহ- শ্রীশ্যামাচরণ দেবশমণ। 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ তাগ, চতুর্থ সংখ্যা 

১। তেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব_শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ ডি-লিট 
২। বুন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ধতিহাসিক পরিচয়__ 

শ্রীকালিকারঞ্জন কাঙ্গুনগো এম-এ। 

৩। চোরের পাঁচালি-শ্রাচিস্তাহরণ চক্রবর্তী এম-এ। 
৪| কাশীনাথ তর্ক পধ্ানন--প্রীবরজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

৫| ভারতের মানব ও মানব সমাজ--শ্রাশরচ্চন্ত্র রায় এম-এ, বি-এল | 

৬। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ (৪)--্রীসজনীকান্ত দাঁস। 
৭। কৃষ্ণ-কীর্তনের স্থুর ও তাল (আলোচন! )--শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্নত। 

৮| এ প্রত্যুত্তর -শ্রীথগেন্ত্রনাথ মিত্র এম-এ | 



*্ুল্রাভন স্পভ্ভিন্কা 
শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি, এল্. কতৃকি সঙ্কলিত 

বঙ্গদর্শন ( নব পর্যায় ) 
১৩১৬ সংল 

বৈশাখ --অগ্রহায়ণ ও চৈত্র-_বিস্বৃত জনপদ--স্্রীারাঁজেন্ত্রলাল আচার্ষ__বিজয়নগর রাজ্য 
সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ । প্রবন্ধগুলিতে বিজয়নগরের অতীত সৌন্দর্য গৌরব ও ধনরাশির কথা 
নুন্দরতাবে আলোচিত হইয়াছে । 

পৌষ-_চৈত্র _₹ শ্রীমৃতি-বিবৃতি -_ শ্রীঅক্ষয়কুমার সি __ [1০০08190175 সম্বন্ধীয় 
কয়েকটা উৎকষ্ট প্রবন্ধ। লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত উদ্ধার করিয়। দেখা ইয়াছেন যে শারীরিক 
অঙ্গ-সংস্থানের উপর গ্রীক শিল্পিকারগণ বিশেষ জোর দিলেও ভারতীয় রীতিতে আধ্যাত্মিক ভাব 
ফুটাইয়া তুলাই শিলীগণের একমাত্র কতব্য ছিল। ইহাই ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পকে অমর 
করিয়াছে । 

বৈশাখ-_-আষাঢ-শ্রাবণ--ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত__্্রীবিধুশেখর ভট্টীচার্য__ 
প্রবন্ধংলেখক সংস্কত ও পালিশান্ত্র মন্থন করিয়া নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত নাস্তিক মতবাদ সমূহ একত্র 
করিয়া তাহার সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন । 

বৈশাখ__প্রাচীন ভারতে কলাবিগ্া-শ্রীবিপিনচন্ত্র কাব্যরত্ব--শাস্ত্রে উল্লিখিত ৬৪ 
প্রকার কলাবিষ্ভার নাম ও তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে গ্রদত্ত হইয়াছে । 

মাঘ ও চেত্র--লক্ষণ সেন ও বখ.তিয়ারের বাঙ্গাল। জয়--শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এই প্রবন্ধে লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধারণের যে বিশ্বাস আছে লক্ষণ সেন বঙ্গবিজয়-কালে 
পলায়ন করিয়াছিলেন তাহ! ত্রান্ত। এই প্রসঙ্গে লক্ষণ সেনের সময়-নির্ণয়েরও চেষ্টা হুইয়াছে। 

বতর্মান বর্ষে বঙ্কিমচন্ত্রের উপন্তাসের কয়েকটা স্ত্রীশ্চরিত্রের সমালোচনা] আছে। 
সমালোচনাগুলি অতি উৎকুষ্ট। 

185 1200778 ঞ00ণ০2৮ ৬০1, 11. 1873. 

01191691159, 9100. 006 21510109852 70565 01 73217591. 
5000165 11) 136112511 706115 ০01 0115 901661111] 2110. 515:0651)07 09100115, 

05 10101 13681099, 80,5০9 [1 ০0২১০5০ 50০, 

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ক্রীচৈতন্তদেবের বিষয়ে এবং বাঙলার বৈষুব কবি ও তাহাদের 

কবিতা সকলের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। 
10810515 01 98171121059) 10,105 185, 13015959, 11,895 ১৮,0০9 

শত্রপ্নয় পর্বত অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈনগণের একটা প্রধান তীর্থ । এই প্রবন্ধে 
জৈন-ধর্মের উৎপত্তি, বৌদ্ধ ধর্মও জৈন ধমে'র সাদৃশ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

17৩ 106915910095910187:2178, 0£ [7610001791107%, 

105 (৮. 30101515 0, 0১ 15010800109] 11551960601, 00312. 

খরীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা! জৈন এ্তিহাসিক হেমচন্ত্র বা হেমাচার্য-লিখিত 
দেশী শবসংগ্রহ নামক হস্তলিখিত পুঁধির সম্বন্ধে আলোচনা । এই পুঁথিতে প্রায় ৪০*০ প্রান্ত 
শব আছে। 



শলাম্মম্সিক্ষ তলংন্বা্গ 
তুরক্ষে নৃতত্ব ও প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস-_ 

বতমান সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপীয় তুরস্কের প্রধান সহর ইন্তান্থুলে নৃতত্ব ও প্রাগৈতি- 
হাঁসিক প্রত্বতত্ব-বিষয়ক আস্তর্জাতিক কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হইবে। তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের 
রাষ্ট্রপতি এই অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষক । কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের অন্ততম অধ্যাপক 
শ্রীকালিদাস নাগ ইহাতে প্রতিনিধিবূপে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা-প্রকাশের আয়োজন-_ 

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচন। প্রকাশের আয়োজন হুইয়াছে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাঁশ 
সমিতির অধ্যক্ষের! রবীন্দ্রনাথের অন্থমোদন-ক্রমে) তাহার সমস্ত বাঙলা রচনা একত্র করিয়া 
ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়' ছাঁপাইবার সঙ্কল্ল করিয়াছেন। রবীন্ত্র-রচনাবলীর একটা সাধারণ ও 
একটা শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে । প্রত্যেক খণ্ডে চারিটা ভাগ 
থাকিবে যথা (১) কবিতা ও গান (২) উপন্ভাপ ও গল্প (৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবিধ প্রবন্ধ । 

রচনাগুলি মোটা মুটি গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালামুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে | 
নৃতনবিধ নারীশিক্ষা - কলেজ - বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার 

দ্বিজেন্্রনাথ মৈত্রের উদ্যোগে পূজার ছুটার পর আগামী নতেম্বর মাসে নারীদের শিক্ষার জন্ত 
'একটী নৃতন প্রকার কলেজ খোল! হইবে। ইহাতে তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইবে, 
অধিকন্ত গাহৃন্থ্য বিজ্ঞান (700::59610 50161105 ) সমাজহিত-সাঁধন (9০০191 86:10 ) প্রভৃতি 

বিষয়ে শিক্ষ1 দেওয়া হইবে। 
যুক্ত প্রদেশে বাঙাল! শিক্ষা_যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে প্রকারান্তরে হিন্দী 

ও উর্দুভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইতেছে। এ প্রদেশের ইণ্টার-মিডিয়েট বোর্ড সম্প্রতি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইংরেজী ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ের হাইস্কুল পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর হিন্দী 
ও উদু'ভাষায় দিতে হুইবে। 

ওয়ার্কিং কমিটির বিচারে সুভাষ বাবুর শাস্তি-_ওয়াধ্ণয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটির অধিবেশনে, গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ হেতু ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে ৩ বৎসরের 
জন্য শ্রীযুক্ত হুভাষচন্ত্র বন্থুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের এবং কোন কংগ্রেস 
কমিটির নির্বাচিত. সদস্ত-পদের অযোগ্য বলিয়া! ঘোষণা কর! হইয়াছে । 

কৰি'ভবভূতির জদ্মস্থান-__মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভাগারা জেলায় বেঙ্গল নাগপুর 
রেলওয়ের আমগ! স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে পদম্পুর গ্রামে কবির ভবভূতির জন্মস্থান 
বলিয়া স্থিরীকৃত হুইয়াছে। কবিবর অষ্টদশ শতাবীতে কণোজের রাজা যশোধমদেবের 
সভাঁকবি ছিলেন। পদম্পুর গ্রামে যে ভগ্রস্তপ আছে, তাহ! «প্রাচীন মনুমেন্ট সংরক্ষণ” 
অইনানুসারে সংরক্ষিত হইবে। 

সদনের ভিত্তিষ্থাপন- গত ২রা ভাদ্র শনিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কলিকাতা ১৬৬ নং চিত্তরঞ্জন এতেনিউতে বঙ্গীয় কংগ্রেসের তবন “মহাজাতির সদনের” 
ভিত্তি স্থাপন করেন। 

 ভাঃ ম্যারিলা ফযাল.ক ও শ্লীভোনিক সংস্কতি__গত ২৮শে আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যায় 
নবাগতা পোল্যাণ্ড বিছুষী দ্টর ম্যারিল। ফ্যাল্ক কলিকাতার ইত্ডিয়ান্ রিসাচ” ইনৃস্টিটিউট হলে 
ভারতীয় ও শ্লীভোনিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারত সর- 
কারের ভূতপূর্ব আইনসচিব স্তর শ্রীযুক্ত হৃপেশ্্রনাথ সরকার কে, সি. এস্. আই. ব্যার-গ্যাট্-ল 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 
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দ্বিতীম্ত্র বর্ষ 1" আম্পিন ১৩৪৩ ঙ্গাহ, দ্বিতীম্ত্র লহখ্যা। 

বলদেবের প্রমেয় * 

প্রথম প্রস্মেশ্ 

প্রতৃপাদ শ্রীঅতুলকুঝ গোস্বামী 
আমি যাহার কৃপায় সুন্ম_স্থল-দৃষ্টির অগোচর প্রমেয়-রত্রনকল বর্ণনা করিব, সেই 

শ্ীগোবিন্দদেৰ জয়যুক্ত হইতেছেন_-সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। তিনি 

গোঁপীনাথ--গো'পীজনবল্পত। মদন-গোঁপাঁল--ভক্তের মন মতাইয়! তুলেন বলিয়া মদন এবং গোঁ- 

পাঁলন লীল। করেন বলিয়া গোপাল । অথবা প্রীবন্দাবনধামে অধিষ্ঠিত শ্রীমদনগোঁপাল বা মদন- 

মোহনের সহিত শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথ জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১॥ 

ধিন ভক্তের আভাসেও সন্তোষ লাভ করেন, যিনি ধমের অধ্যক্ষ__প্রবতক, ধাহার 

নাম বিশ্ববাসীকে নিস্তার করিয়! থাকেন, সেই নিত্য আনন্দ ও অদ্ধয় জ্ঞান-স্বরূপ তত্বে--পরমাত্মা 

প্রকে আমাদের রতি প্রতিনিয়ত অবস্থান করুক | অথবা, শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহা প্রত, শ্রীনিত্যানন্ন 
প্রভু ও গ্ীঅদ্বৈতাচার্য প্রভৃরূপ তত্বে ॥ ২ ॥ 

ধাহার নাম--আনন্বতীর্থ ( মধ্বাচার্ষের নামান্তর ), পণ্ডিতগণ ধাঁহাকে সংসার-সাগরের 

পারে যাইবার নৌক] বলিয়৷ বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই সাক্ষাঙ্থ ম্থখময়-বিগ্রহ যতি (সন্ন্যাসী ) 

জয়যুক্ত হউন ॥ ৩॥ 
নিদেশষ গুরু-পরম্পরার নিত্য চিন্তা বা ধ্যান-_বিদ্বদ্বুন্দের একান্ত কতব্য হইতেছে। 

কেন না, ধ্রর্ূপ গুরুপরম্পর! ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানকারীর একাস্তিত্ব-গ্রীতগবানে একনিষ্ভাব 

সঞ্জাত হয়। আর প্ররূপ প্রকাস্তিক ভাব হইতে তগবান্ শ্রীহরির সস্তোষ সমুদিত হইয়া থাকে ॥৪. 

যথা, পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 

_ ষে সকল মন্ত্র সম্পরদায়-শূন্ত, পণ্তিতগণ তাহাদিগকে বিফল: বলিয়া অতিমত প্রকাশ 

করিয়া থাকেন। এই কারণে কলিষুগে চাঁরিটী সম্্রদায়ী বা সম্পরদায়-প্রবত্কি হইবেন। 

* ভীমদ্ বদের বিষ্যাডূষণ মহাশয়ের প্রমেয়-রত্বাবলীর বঙ্গামুবাদ | 

১০৯ 

চি 
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শ্রীজগন্নাথের প্রেরণায় উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোভম ধাম হইতে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক এই চারিজন 
পৃথিবীপাবন বৈষ্ণব, কলিষুগের প্রারভেই সম্প্রদায়-প্রবত করূপে প্রাদুভূর্তি হইবেন ॥ ৫ ॥ 

ইহাদিগের মধ্যে শ্রীল লক্ষমীদেবী রামানুজাচার্যকে, চতুমুখ- ত্রন্ধা মধবাচার্যকে, রদ্র-_ 

মহাদেব বিষ্তস্বামীকে এবং চতুঃসন-__-সনক সনাতন সনন্দ ও সনৎকুমার নিশ্বাদিত্যকে স্বীয় স্বীয় 

সম্প্রদায়-প্রবর্তনের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়! স্বীকার করিয়াছিলেন--তাহাদের উপর নিজ নিজ 

সম্প্রদায়-প্রবত নের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ 

শ্রীগ্রভৃতি পূর্বোক্ত চারিটা সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের গুরুপরম্পরা যথা।__ | 
শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবধি-_নারদ, বাদরায়ণ-_বেদব্যাস, মধবাচার্য, পন্মনাভ, নৃহরি, মাধব, 

অক্ষোভ্য, জয়তীর্ঘ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিগ্ভানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, পুরুষোতম, ব্র্গণ্য 

নামক গুরুজনগণকে আমরা ক্রমানুসারে বন্দন! করিতেছি । তদনস্তর লক্ষমীপতি, মাধবেন্্রপুরী ও 
তাছার শিষ্যত্রয়_-গ্রীদশ্বরপুরী, অদ্বৈতী চার্ধ প্রভূ ও নিত্যাননগ্রভৃকে এবং ঈশ্বরপুরীর শিষ্য-_ 

ধিনি কষ্গপ্রেম প্রদান দ্বারা নিখিল জগৎ নিস্তার করিয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্তদেবকে তক্তিসহকারে 
ভজন] করিতেছি । 

ইহাই হইল আমাদের 'গুরুপরম্পরা ॥ ৭॥ 
অতঃপর তাহাদের নির্ণাত প্রমেয়সমূহের নাম অভিহিত হইতেছে, 
আমাদিগের পূর্বাচার্য শ্রীমধবমুনি বলিয়াছেন, - শ্রীবিষ্ুই পরতম তত্ব এবং অখিলায়ায়- 

বেস্ভ-_সমগ্র বেদ তাঁহাকেই গ্রাতিপাদন করে বা সমস্ত বেদ অনুশীলন করিয়া তাহাকেই জানা 

যায়। এই পরিদৃগ্ঠমান বিশ্বসংসার সত্য, তাহার ভেদও সত্য। জীবসমুহ শ্রীহরির চরণসেবক দাস। 
তাহাদিগের মধ্যে সাধনজনিত তারতম্য ছোট বড় ভাৰ আছে। শ্রীবিষুপদ-প্রাপ্তিই প্রকৃত 

মুক্তি। শ্রবিষ্র বিমল (কামনাহীন ) ওজনই এ মুক্তির হেতু। আর প্রত্যক্ষাদি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
অনুমান ও শব এই তিনটাই-প্রমাণ। প্রীরুষ্ণচৈতন্তচন্ত্র হরি ইহাই উপদেশ প্রদান করেন ॥ ৮॥ 

ইহার মধ্যে শ্্রীবিষুর পরতমন্ব যথা শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদে-_পূর্বোক্ত হেতু- 
নিবন্ধন প্রীকষ্ণই পরম দেবতা, তাহাকে ধ্যান বা ন্মরণ করিবে, তাহাকে আস্বাদন বা জপ করিবে, 
তাহাকে তজন] বা পরিচর্যা করিবে এবং তাহাকে যজন বা অর্চন| করিবে 1” ইতি। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও-_ 
“শাস্ত্র ও সদ্গুরুমুখে সেই পরম দেবতাকে অবগত হইয়া! অবস্থিত ব্যক্তির দেহ দৈহিক 

সর্ববিধ মমতা-পাঁশ বিনষ্ট হইয়! যায়। সেই পাশজনিত ক্রেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বারংবার জন্ম 
মৃত্যুরও গতিরোধ ( অথবা, জন্ম মরণাদি-জনিত ছুঃখের বিনাশ) হইয়া যায়। অনন্তর উত্তরোত্তর 
সেই দেবতার ধ্যান করিতে করিতে দেহত্েদ অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীরের বিনাশ হইলে, সেই ধ্যানকারী 

ভূৃতীয় তাগবত-পদ লাত্- করিয়া থাকে- মুক্ত হইয়! থাকে । তখন তাহার সকল কামনাই 

গ্রপুরিত হইয়! যায়। কেননা শী ভাগবত-পদ-_“বিশ্বৈশ্বর্-সকল* ভিনি তরা এবং 'কেবল' 

্রন্কৃতির ম্পর্শশৃস্ত-অপ্রাক্কৃত।” ইতি। 
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"আত্মায়-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে গ্রাতিনিয়ত প্রকাশমান এই দেবতাকেই অবগত হইবে, 
তিনি তিন প্রকৃত জানিবার বিনয় আর কিছুই নাই।” ইতি ॥৯॥ 

ভ্রীগীতাতেও-- - 
“ছে ধনঞ্জয়! আমা ছাড়া অপর কিছুই নাই, আমাকেই সর্ধোত্ধম বলিয়। 

জানিবে।” ইতি। 
রীুষ্ণ যে পরতম, তাহা পণ্ডিতগণেরও অতিগপ্রেত। কেননা, তিনি এই পরিদৃষ্ঠমান 

প্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ হেতু (কাঁরণ)। বিভূত্ব, চৈতন্তত্ব ও আননাত্ব প্রভৃতি গুণের 

একমাত্র তিনিই আশ্রয় ; এবং লক্ষী গ্রত্ৃতি নিত্যই তাঁহার সহিত সমবেতভাবে অবস্থিত । ॥১০। 

ইহার মধ্যে সকলের হেতৃত্ব, যথা স্বেতাশ্বতরগণ বলিয়া থাকেন__ 

“সেই দেব--ভগবান্, এক--সর্বোস্তম, সুতরাং বরেণ্য পৃজ্য । তিনি একাকী-_সহায়রহিত 
হইয়! (অথবা, তাহাদিগের সহিত অপ্পু্ রভির।) যোনি বা প্রপান মহত্তত্বাদি কারণসমুছের, স্বভাব 

বা স্বরূপ সকলকে, বশে স্থাপন করেন |” ই'উ। 

“ ত্য দেবতা, সেই প্রধান।দির স্বতাব বা স্ব্নপদকলকে পাক করেন-_আপন আপন 

কার্ষের আবির্ভাব-বিষয়ে উন্নগ করিয়া! তুলেন, এবং যিণি সেই পাচ্য প্রধানাদিকে মহত্ত্বাদি 

অবস্থায় পরিণত করেন ; এই প্রকারে যিনি বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, তিনিই আবার বিশ্বযোনি-- 
এই বিশ্বের উপাদান কারণ।” ইতি । 

বিভুচৈতন্তানন্দত্ব যথা! কঠ-উপনিষদে-_ 

“ধীর ব্যক্তি মহ।ন্ বিভূ আত্মাকে জানিয়া শোক প্রকাশ করেন না 1” ইতি। 

আত্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন,_মত্যতে--লভ্যতে মুক্তিরয়মিতি__ আত্মা, অর্থাৎ যুক্ত 

পুরুষগণ ধাহাকে লাভ করেন, তিনিই আত্ম । এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা, এন্থলে এই “আত্মা” 

শবে, বিজ্ঞাননুথরূপ অর্থ অবগত হওয়া যাঁয়। কেননা, মুক্তগণ এইরূপ আত্মারই ধ্যান 

করেন; এইরূপ আত্মাকেই লাভ করিয়া থাকেন। 
বাজসনেয়িগণও বলেন, 

'রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্বন্বরূপ | তিনি-দাতার যজমানের, রাতি অর্থাৎ ফলপ্রদাতা এবং 

পরম আশ্রয়।” ইতি। 
প্রীগোপালতাপনী উপনিধদেও-- 
“সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ একমাত্র গোবিনকে |” ইতি। 

তৈরবাদি রাগের মৃত যেরূপ মঙ্গীত-বিষ্তা-নুনিপুণ কর্ণে প্রকাশ পাইয়া! থাকে, 

সেইরূপ, ভক্তিভাবিত অত্তঃকরণে সেই চিৎ বন্তর শ্রীমূততির শ্মুতি হইয়া থাকে। ইহা 

অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হুইবে। বেদে “বিজ্ঞানঘন আনন্দখন+ প্রত্থৃতি কীতনন করাতেও চিৎ- 

নুখবস্তর মৃত স্বীকার করিতে হয়। কেননা ব্যাকরণ অনুসারে মূত্তি বা কাঠিন্ত অর্থেই “ঘন 

আদেশ হইয়। থাকে, যেমন “পৈ্ধবঘন/ | ইহা দ্বারা--চিতুখবস্তরর মৃত সমর্থন দ্বারা সেই 

পরমেশ্বরে যে দেহ-দেহি-তেদ নহে, ইহাও অভিহিত হইল ॥১২॥ 



৬৮ ভারতী  ছিতীয়বর্ষ--১৩৪৩ 
মূর্তিমানেরই বিভৃত্ব যথা মুণ্ডক-উপনিষদে-_- 
“দিবি--জ্যোতিম'় পরব্যোমধামে, সেই এক--সর্বাধ্যক্ষ পুরুষ শ্রীহরি, বিরাজ 

করিতেছেন। তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ অর্থাৎ সকলেরই নমস্ত বলিয়৷ কাহারও প্রতি বিনম্র 
নছেন। সেই একমাত্র পুরুষ কতৃকই এই সমগ্র সংসার পরিপুরিত।» 

পরব্যোমে বিরাজমান হইয়াও তিনি নিখিলব্যাপী-ইহা! বলায়, তিনি যে যুগপৎ মুততি- 
মান্ এবং বিভূ তাহ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সাধক তাঁহার ধ্যান 
করিতেছেন, একই সময়ে তাহাদিগকে দর্শন দান করাতেও তাঁহার মৃত তব ও বিতুত্ব প্রতিপর হইয়া 
থাকে। ॥১৩। 

্রীমপ্তাগবতের শ্রীদশমন্কদ্ধে ও ণ্ধাহার অন্তর নাই বাহির নাই, পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত বলিয়! 
কোন পরিচ্ছেদ নাই; যিনি জগতের পূর্ব পশ্চিম সীমায় ও অন্তরে বাহিরে যুগপৎ বিদ্কমান, অধিক 
কি আপন শক্তিতে জগতস্বূপই যিনি, গোপী যশোদ' সেই. মানব-বিগ্রহ অব্যক্ত অধেক্ষক্জ 
আত্মজকে অপরাধী মনে করিয়া সাঁধারণ বালকের মত উদুখলে রজ্জু্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন।” 

শ্রীগীতাতেও-_“অব্যক্ত মুর্তি__অপ্রকাশিত মূততি আম! কর্তৃক এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । সমস্ত ভূত (প্রাণী ) আমাতেই অবস্থিত, আমিই তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি। 
কিন্ত আমি সেই সকলভূতে অবস্থিত নহি, তাহাদিগের কতৃক ধৃত নহি। আবার, ভূত সমূহ 
আমাতে অবস্থিতও নহে,__কলসে জলের মত ধূতও নহে। অর্থাৎ সংকল্প মাত্রেই আমাঁকতৃকি 

ধৃত রহিয়াছে । ঈশ্বর-আমার এই অসাধারণ যোগ-_-অচিন্ত্য শক্তি দর্শন কর।” ইতি। 

ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য শক্তি আছে) যাহ! 'যোগ শবে অভিহিত হুইয়া থাকে ? সেই 
শক্তিই [ঈশ্বরের পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মরূ্প ] বিরোধের ভঞ্জন করিয়া দেয়। তৰবিদিগণের 
ইহাই মত ॥ ১৪ ॥ 

“আদি, পদ দ্বারা-সর্বজত্ব বুঝিতে হইবে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে,তিনি সবক 
সর্ববিৎ সকল লাত করিয়াছেন |” ইতি। 

'আনন্দিত্ব' ও যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে,ত্রন্ষের আনন্দ যিনি অবগত হন। তিনি 

কালকম্দি কিছু হইতেই ভীত হন না” ইতি। 

প্রতুত্ব, মহত্ব, জ্ঞানদত্ব ও মোচকত্ব যথা শ্বেতাশ্বতদর উপনিষদে,_“যিনি সকলের প্রভু, 
ঈশ্বর, শরণ ( ছুঃখহরণ আশ্রয় ) এবং নুহৃৎ।” ইতি 

“সেই সম্পৃজিত জগদীশ্বর হইতে জীবের 'পুরাণী” সনাতন প্রজ্ঞা পর্জঞান  প্রনত 

বা প্রকট ছুইয়া থাকে ।” ইতি। 
"আর তিনি সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষের হেতু।” ইহাও মাধুর্য (মহুঘ্যতাবেই 

পরমেশ্বর সাধ্য কার্যকারিত্ব ) যথা-_- 

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে,-- 

“যাহার নয়ন প্রফুল্প কমলের স্ায়। আভা ( কাস্তি ) মেঘের স্তায়। পীতবর্ণ বস্ত্র বিছ্্যুতের 



ঘিতীয় সংখ্যা ] বলদেবের প্রমেয় ৬৯ 

তায়, গলদেশে বনমালা, সেই দ্বিভূজ মুরলীধারী (১) ঈশ্বরকে [ ধ্যান করিবে 11” ইতি ॥ ১৫ || 
যাহার ধর্ম তিনি হইতেছেন ধর্মী । বিভুত্বাদিধর্ম ধর্মী শ্রীহরি হইতে ভিন্ন নহে। কিন্ত 

“বিশেষ” বশতঃ ভেদের প্রতীতি হইয়া থাকে । যাহাতে ভেদ নাই, তাহাতে তেদ-প্রতীতির 
জনক একরূপ ধর্মবিশেষই হুইতেছে--বিশেষ। যেমন কাল সর্বদা রহিয়াছে ইত্যাদি স্থলে 
বিদ্বান্দিগেরও অতেদে ভেদবুদ্ধি দেখিতে পাওয়। যায় || ১৬ 

নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে_ 
“সেই ভগবান্ বিষ্ণু “আত্মতন্্র' স্বাধীন। তাহার শ্রীবিগ্রহ সর্ববিধ দৌষশুন্ত এবং নানা 

গুণে পরিপূর্ণ। অচেভনাত্মক ( জড়ম্বতাব ) শরীরগুণ তাহাতে নাই । তাহার কর, চরণ, বদনঃ 
উদর প্রভৃতি সমস্তই আমন্দময় ; এবং তাঁহার আত্মা বা স্বরূপ, দেহ-দেহী গুণ-গুণী প্রভৃতি সর্বত্র 

স্বগততেদশূন্য অর্থাৎ তাহাতে সাধারণ জীবন্্ুলত দেহ-দেহী গ্রস্ৃতি কোন প্রকার ভেদই 
নাই |” ইতি ১৭॥ 

অগন্তর নিত্যলক্ষমী বিশিষ্টত্ব বখা-_ 

বিষু পুরাণে 
"হে দ্বিজোত্তম ! সেই সনাতনী জগজ্জননী লক্্মীদেবী শ্রীবিষ্ুর সহিত নিত্যামন্বন্ধ- 

বিশিষ্টা। শ্রীবিষু যেরূপ সর্বগত, ইনিও সেইপ্রকার |” ইতি ॥ 
্্ীবিষুুর তিনটা শক্তি আছেন, তাহার মধ্যে যিনি পরাশক্তি বলিয়া কীতিতা, 

লক্ষমীদেবী এবং (শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই বলিয়া) তিনি বিষুঃ হইতে অতিন্না একথা 
শীমন্মছ প্রভূ আপন শিশ্যবৃন্দকে বলিয়াছেন। 

ইহার মধ্যে ত্রিশক্তি বিষ্ণুর কথ! যথা-_ 

শ্থেতাশ্বতর উপনিষদে;__ 

"ইহার নান! প্রকার পরা শজির পরিচয় পাওয়৷ যায়। সেই সকল শক্তি স্বাভাবিকী 
তাহার স্বরূপভূতা। জ্ঞানবান্ ও ক্রিয়া ইহারাই সেই বিবিধ শক্তি। (ইহাদের অপর নাম 
ংবিৎ, সন্ধিনী, হলাদিনী) |” ইতি। 

"ইনি প্রধান (প্রকৃতি) এবং ক্ষেদ্রজ্জের (জীবায্মার) পতি ও সকল গুণের অধিপতি । 
ইতি ॥ ১৮॥ 

শ্রীবিষু পুরাণেও১_ 
«বিষুশক্তি (পরা) বলিয়া) তথা ক্ষেব্রজ্ঞা বা জীবশক্তি 'অপরা' বলিয়া কথিত 

হইয়াছে । অবিষ্ধা এবং কর্ম যাহার সংজ্ঞ| ঝ নাম, তাহা অন্া। তৃতীয়া শকি-ত্রিগুণা মায়! 

বলিয়া বণিত হইয়া থাকে ৮ ইতি । 
পরাশক্তিই যে বিষু। হইতে অতিন্ন! লক্ষী, ইহা সেই বিষুুরীণেই কথিত হইয়াছে” 

১ মুখ্য প্লোকস্থিত 'মৌনম্রাতয' শবে ভাবার্থই মুরলীধারী। একখানি প্রাচীন পু ধিতে লেখা আছে,-মৌনমুদ্র 

ওষ্ঠয় সংকোচরপীবসথা, তা বেপুবাদনং রক্্যতে। তখ। গৌতমীয়ে -'বেণুং ৃহীস্ব হ্তাত্যাং মুখে সংযোগ সংসথিত্ ইতি।” 



৭০ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ-_-১৩৪৬ 

“পরমণ্দ্ধ ধাহার পরা শক্তি কল! কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কালহ্ত্রের বন্ধনে 
অবস্থান করেন লা, সেই শ্রীহরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । 

“সর্বজনপ্রসিদ্ধ শুদ্ধ যিনি পরাশক্তির সহিত ভেদরহিত হইয়াও, গৌণভাবে আবার 
'পরমেশ' (পর! যে মা-লক্ষী, তাহার ঈশ অর্থাৎ স্বামী) বলিয়া কথিত হন, সেই সকল দেহীর 
আত্মা বিষণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন |৮ ইতি ২১।| | 

এই পরশক্তিই আবার 'ক্রিবৃহৎ'-তিনরূপে প্রকাঁশমানা, একথাও ধ বিষ্ণপুরাণেই 
বণিত হুইয়াছে,_ এ 

“হে তগবান্, তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থল। হুলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি তোমাতে 
অভেদ্ভাবেই অবস্থান করে। মায়িকগুণের স্পর্শশূন্ত তোমাতে হুলাদকরী তাপকরী মিশ্রা- 
শক্তির অস্তিত্ব নাই।” ইতি |॥ ১৯॥| 

বিষ্ণু এক হইয়াও এবং তাহার সহিত নিত্যসম্দ্ধা লক্ষী এক হইয়াও স্বতঃসিদ্ধ বহুবিধ 
বেশ বা সংস্থানবশতঃ বহু বলিয়া! অভিহিত হইয়! থ|কেন। 

তাহার মধ্যে বিষ্টর একত্বেও বহুত্ব যথা-_শ্রীগে।পালতাপনী উপনিষদে,__ 

গ্রীকৃষ্ণ এক (অদ্বিতীয় )। তিনি সকলকে বশীভূত করেন। সর্বত্র গমন করিতে 

পারেন। সকলে তাঁহাকে পৃজা করিয়া থাকেন। তিনি এক হুইয়াও বহু প্রকারে প্রকাশমান 
হইয়। থাকেন। যে সকল ধীরব্যক্তি পীঠস্থিত সেই কৃষ্ণকে ভজন! করেন, তাহারাই শাশ্বত- 
নখের অধিকারী হইয়া থাকেন; অপরে নহে ॥” ইতি ॥ 

অনন্তর শ্রীলগ্দীর সেই একত্বেও বুত্ব যথা।_ 
“এই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধা (জোনকী ) রুক্মিণী আদিরূপ প্রকট করা নিবন্ধন 

নানারূপ বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়। ইত্যাদি ॥২০॥ 

কি বিষু কি লক্ষ্মী উভয়েরই সমস্ত অবতার-বিগ্রহে অবস্থিতা পূর্ণত1 যদ্দিও তুল্যাঃ তথাপি 
তাহাদের শক্তি বা গুণের প্রকাশ ও অপ্রকাশ-জনিত তারতম্য ছোট বড় ভাব বা অংশ অংশি- 

ভাব হুইয়া থাকে ॥ 
তন্মধ্যে বিষ সার্বত্রকী পুতি বা পূর্ণতা যথা বাজসনের উপনিষদ, - 
“এই অবতারিরূপ পুর্ণ, এ অবতার রূপও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রাছুভূতি হইয়া 

থাকেন। লীলাবসানে পূর্ণ অবতারিরূপ পূর্ণ অবতারের পূর্ণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আপনাতে 
মিলাইয়৷ লইয়৷ স্বয়ং অন্তাত্র অবিলীনভাঁবে অবস্থান করেন।” ইতি। 

মহাবরাহ পুরাণেও৮__ 
“সেই পরমাত্মার সমস্ত দেহই নিত্য শাশ্বত এবং জন্মমৃত্যুরহিত। সেই সকল দেহ 

কখনও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত নহে। তাহ! সর্বতোভাবে পুপ্তীভূত পরমাননা দিয়] গঠিত। 
সেই সকল দেহ সর্বগুণে পরিপূর্ণ এবং সর্ববিধ দোষশূন্য ।৮ ইতি ॥ ২১॥ 

অনন্তর লক্মীর তাহা ( সর্বতোভাবে পূর্ণতা ) যথা-. 
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প্রীবিষুণপুরাণে»- 

«এই জগন্নাথ জনার্দন ষখন যে তাবে অবতার অঙ্গীকার করেন, লক্ষ্মী দেবীও তখন 

সেই ভাবেই তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন। যখন শ্রীহরি অদ্দিতি*্নন্দনরূপে অবতীর্ণ হইলেন, 
তখন লক্ষমীও প্ুনর্বার পদ্ম হইতে গ্রাছুভূত হইলেন। আবার যখন বিষণ ভূগুবংশাবতংস পরণু- 
রামরূপে অবতার অঙ্গীকার করিলেন, তখন এই লক্ষমীদেবীও ধরণীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। 
বিষণ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র হইলে লক্ষ্মী সীতা হন। শ্রীরুষ্চ অবতারে আবার লক্ষ্মী রত্সিণী 
হইলেন। বিষুঃর অন্তান্ত যত কিছু অবতার, সকল অবতারেই এই লক্ষী তাহার সহকারিণী। 
বিষুঃ দেবদেহ প্রকট করিলে এই লক্মীও দেবদেহ! হইয়া থাকেন, আর বিষণ মানুষ দেহ প্রকাশ 
করিলে ইনি মান্থুষী হইয় থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে ইনি বিষ্তুর দেহের অনুরূপই 
আপন দেহ প্রকট করেন। ইতি। 

এই সকল শীল্বাক্যে বিষ্ণুর সকল অবতারেই লক্ষমী্দেবীর অতেদতাবে অবস্থানবশতঃ 

তাহার যে স্বরূপান্থবন্ধিনী পূর্ণতা আছেই, ইহা শান্্-ুজি-বিদ্গণের অভিগ্রেত ॥ ২২ ॥ 
অনস্তর সর্বতোভাৰে পূর্ণতা সত্বে তারতম্য । 
তন্মধ্যে শ্রাবিষ্ণর তারতম্য যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,_ 

ইহারা (পূর্বোক্ত চতুবিংশতি অবতার ) গর্ভোদশাযী পুরুষের অংশ বা কলা (অংশাংশ) 
বলিয়া কথিত, কিন্তু তম্মধ্যে-পঠিত শ্রীুষ্ণ স্বয়ং তগবান্।” ইতি। 

"সেই দেবকী বস্থদেবের অষ্টম তনয় স্বয়ং শ্রীহরিই হইয়াছিলেন ॥” ইতি ২৩। 
অনন্তর শ্রীলক্ষমীদেবীর তারতম্য যথা! পুরুষবোধিনী অথর্বোপনিষদে,_ 
«“গোকুল নামক মথুরামওগলে” “ইহা! হইতে আরম্ভ করিয়” উভয় পার্খে চন্ত্রাবলী 

এবং রাধিকা ইহ! বলিয়া তারপর “বাহার অংশে লক্ষী ছুর্গাদি শক্তি |” ইতি। 



যাক্ষের সমাজ 

( পূর্বাহবৃত্তি ) 

শ্ীজগদীশচক্দ মিত্র এম্. এ. 

এই সময়ে এতিহাসিকগণ ইতিহাসের ভিত্তিতে বেদব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ইঁছা-। 

দিগকে যথার্থ ্রতিহাদিক বলা চলে না, কিন্ত এইটুকু বল! বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, 
তাহার! এইদিক্ দিয়া ম্ত্রীলোচন।র সুব্রপাত করিয়া গিয়াছেন। নিরুক্তে (২1১৬) ১২1১) ১০) 

ইহাদের উল্লেখ আছে নৈদানগণ নৈরুক্তদিগেরই অনুরূপ একটী সম্প্রদায়। নিরুক্তে ইহাদের 
নাম পাওয়] যাঁয় (৬1৯) ৭1১২)। চুর্ন(চার্য 'নৈদান' শব্দের অর্থ করিয়াছেন “নিদানবিদঃ, (নিদান 

/নি-_-৬ দৈপ শোধনে ) $ অর্থাৎ বেদের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্ত ধাহারা চেষ্টা করিতেন। এই 
অর্থে বৈয়াকরণ, নৈরুক্ত প্রভৃতি সকলেই নৈদান, তথাপি শব্'টা রূটি অর্থে প্রচলিত হইয়া 
'যায়। নিদান অর্থে মূল কারণ--ইহা একজন টীকাকারের (মহেশ্বর ) মত। বৈদিক শবা- 

সমূহের মুলকারণ অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি নিধ্ণরণ এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল, এইরূপ অনুমান কর! 

যাইতে পারে। স্থানান্তরে (৫1২১) হুর্গীচার্য লিখিয়াছেন--“এতশ্িনর্থে বেদয়স্তে নিদানবিদে। 

বহব চাঃ।” অতএব নৈদানগণকে ধ্থেদীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। যাজ্ভিকাঃ (৫1১১) ৭1৪) 

১১২৯১ ৩১, ৪২, ৪৩) এবং পূর্বে যাজ্ঞিকাঁঃ (৭1২৩)--ইহাদের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা 

যায়, যাগযজ্ঞের ব্যাপারে তখন বিশেষ পরিবতন আসিয়াছিল। যাক্ষের পূর্বেই ক্ফোটবাদের 

সুচনা হইয়াছে । অবশ্ঠ প্রত্যক্ষভাবে যাস্ক 'স্ফোট” কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহার সময়ে 

ইহ] লইয়' বিদ্বৎসমাজে তর্কবিতর্কও হইত (১/২)। যড়ভাববিকারঃ্রনিরূপণ প্রসঙ্গে কর্্যাণির 

নাম পাওয়া! যায় (১২)। তখন দার্শনিক আলোচন! একেবারে 'শৈশব অবস্থায় ছিল না, এই 
সকল ব্যাপারে তাহা! স্পষ্টই বুঝা যায়। এক স্থলে (৭1২২) 'আচার্ধা£ এবং কয়েকটী স্থলে 
(১৭) ৩1৪, ৬; ৫1৩; ৭১৩) ৮1২১) 'একে? শবদ্বয়ের উল্লেখ আছে। আচার্ধা* না বলিয়া 
যাস্ক 'একে' বলিয়াছেন। 

এইরূপ বহুব্যন্তি ও সম্প্রদায়ের নাম হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে তখন. সমাজ 

বিস্তাচর্চায় উদাসীন ছিল না । তখন বিদ্বার্থীদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল “বেদ” ও “বেদাঙগ ৷ বেদাঙ্গ 
বলিতে এখনকার মত পূর্ণাবয়ব ছয়টা বেদাঙ্গকেই বুঝাইত, এমন প্রমাণ নাই। মুণ্ঁকোপনিষদে 
আছে,_“তত্রাপরা খথেদে। যভুর্বেদঃ সামবেদোইধর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো 

প্যোতিষমিতি” (১1১৫ )। ব্রাঙ্ষণগুলিতেই এই ছয়টা বেদাঙ্গের বীজ রহিয়াছে। বিশেষতং 
অর্থবাদাংশেই ইহাদের আলোচন। বেশী পরিমাণে দেখা যাঁয়। ক্রমে ক্রমে যখন সংহ্তার অর্থ 
হুর্বোধ্য হইয়া পড়িতে লাগিল, তখনই বিষয়গুলিকে পৃথক পৃথক তাধে অধ্যয়নের সুত্রপাত 
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হইল। এখন যে যে গ্রন্থগুলি বেদাঙ্গ বলিয়া পরিচিত)__অর্থাৎ পাঁণিনির ব্যাকরণ, যাস্কের 
নিরুক্ত প্রভৃতি, _সেইগুলিকেই যাঙ্ক বেদাঙ্গ বলেন নাই। আমর। দেখিয়াছি পাঁশিনির পূর্বে 
অনেক বৈয়াকরণ ছিলেন। নিশ্চয়ই তাহাদের গ্রন্থও ছিল, এবং সেগুলি সমাজে বিশেষ 
আদরও পাইত। যাস্কের পূর্বেও অনেক নিরুত্তকার ছিলেন। তীহাদের গ্রন্থগুলিও নিরুক্ত 
নামে পরিচিত ছিল। যাক্ক একস্থানে বলিয়াছেন-_-“তদিদং ব্যাকরণন্ত কাৎস্স্যং স্বার্থসাধকং 

চ৮ (১1১৫)। নিরুক্ত ও ব্যাকরণকে পাশাপাশি চলিতেই হইবে, তবেই মন্ত্রের অর্থনিণয় 
সহ্জসাধ্য হইবে, ইহাই তাহার অভিমত। যাজ্তিকদিগকেও আচার্য যাস্ক নির্বচলহত্রে টানিয়া 
আনিয়াছেন,_ ইহার! 'কল্প'শাস্ত্রের জনক। "শিক্ষা" বিষয়ে পার্দ বা প্রতিশাখ্যের উল্লেখ 

করিতেও তিনি বিরত হন নাই। তবে তখনও যে প্রাতিশাখ্য নিভূলি বলিয়া বিবেচিত হইত ন', 

তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। ব্রাহ্মণযুগের শেষেও ছন্দঃশান্তর পূর্ণতা লাঁত করে নাই, 
এবং যাক্কের সময়েও যে বিষ্কার্থীমহলে ইহার আসন ন্ুপ্রতিষ্ঠিত হইয়৷ গিয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত 

ভাবে বলা খায় না। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রেরে মধ্যে একমাত্র বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কথাই 
আমর! জানি। ইহার রচনাকালের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও মতভেদ বতমান। সুতরাং বেদাঙগলমূহ 

যাক্কের কালে এখনকার মত এমন পূর্ণতা লাঙ করে নাই, এই অনুমান ভিত্তিহীন নহে। 
বেদাঙ্গাধায়নের প্রয়োজন অনেকখানিই ছিল। তখন বৈদিক ভাষা! হইতে লৌকিক 

ভাঁষা বেশ পৃথক্ হইয়া গিয়।ছে। কাজেই 'নিঘণ্ট,ঃ নাঁমে বৈদিক শব্দকোষ ছাত্রগণকে আয়ত্ত 

করিতে হইত। বেদম মুখস্থ করিয়াই তাহাদের শিক্ষার সমান্তি হইত না, মন্ত্রার্থ তাহাদের 
জানিতে হইত। যাহারা মন্্ কণ্স্থই করে, অথচ অর্থ শিক্ষা করে নাই, তাহাদের যাস্ক 
উপহাস করিয়াছেন এবং মন্ত্র ও তাহার অর্থ উভয়ই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রশংসা করিয়াছেন)- 

স্থাণুরয়ং ভাবহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজ্লানাতি যোহর্থম্। 
যোহর্ঘজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমস্্তে নাকমেতি জ্ঞানবিধৃতপাপ্না ॥ 

_যে বেদ কেবলমাত্র অধ্যয়নই করিয়াছে, অর্থে অজ্ঞ, সে পুণ্প ফলপল্পবের ভারবাহী বৃক্ষের 
স্যায়। কিন্তু অর্থজ্ঞ হইলে সে ইহলোকে সমস্ত কল্যাণের আম্পদ হয়, এবং জ্ঞান দ্বার! 
অজ্ঞান বিধ্বস্ত হুইলে স্বর্গে গমন করে। আবার সংহতিপোনিষদ্ত্রাহ্গণ হইতে যাস্ক এই 

লোকটা উদ্ধত করিয়াছেন--[ মহাঁভাষ্যকার পতঞ্জলিও ইহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ]£-- 
যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈৰ শব্যতে | 

অনগ্নাবিব শুক্ষৈধো৷ ন তজ্জলতি কহিচিৎ ॥ 
যাই] গুরুমুখ হইতে অর্থনিরূপণ ন৷ করিয়াই গৃহীত হইয়াছে, তাঁছ! চিরদিন উচ্চীরণই 

করা যায়, তাহার অর্থবিচার সম্ভব নহে। শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নি সংযোগ না করিলে যেমন তাহা 

জলে ন|, সেইরূপ এই প্রকার বিস্তাও ফলোনুখ হয় না, ব্যর্থ হইয়া যায়। 
যে কোন ব্যক্তি শিষ্যত্বের অধিকারী ছিল না । নৈতিক দৌর্বল্য ও বুদ্ধিবৃতির খর্বত' 

বর্জযশিষ্তের লক্ষণ ছিল (২৪)। অবন্ত যন্দমতিত্ব গুরুগৃহে অধ্যয়নের পক্ষে তেমন বিশেষ বাঁধা 
২-..১০ 
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বলিয়া বিবেচিত হইত না। সমাজে যাহাতে জ্ঞানের জন্গ সকলেই উৎসাহী হয়, মুখ' 

যাহাতে সর্বঞ্ত নিন্দার্থ হয় আচার্ষগণ সর্বদ! তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তীহারা 
জানিতেন, 'খবিখণ? পরিশোধ না করিলে অত্যন্ত অধর্ম হইবে, এই অনর্থ সর্ধপ্রযত্বে পরিহার 

কর! কতব্য। 

উপোর্ঘাতে (২|২) নির্বচনরীতি-প্রসঙ্গে যাস্ক বলিয়াছেন, দেশভেদে ভাঁষারও ভেদ 

হইয়া থাকে । এই বিষয়টা ক্মরণ রাখিয়া নির্বচন করা উচিত। তিনি ক্রিয়ারূপে এবং নামীতৃত- 
রূপে শবের প্রয়োগ অন্থুসারে দেশবাসীকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন--“তথাপি প্রক্কতয় এবৈকেষ 

তাষ্থ্তে বিকৃতয় একেধু। “উদাহরণ স্বরূপ বল! হইয়াছে, 'কম্বোজ' ও পপ্রাচ্য'গণ প্রকৃতির এবং 

আর্য ও 'উদীচ্য'গণ বিকৃতির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্শধ(তর্গতিকমণ কম্বোজেঘ্বেব 

ভাষ্ুতে। বিকারমন্তার্যেযু ভাষ্যস্তে শব ইতি ॥ দাতিলবনার্থে গ্রাচ্যেষু দাত্রমুদীচ্যেয়ু॥” তাহা 

হইলে ভাষাগত বিতেদ অনুসারে কন্বোজ, আর্য, প্রাচ্য ও উদীচ্য--এই চারি অংশে জনগণকে 
বিতক্ত করা হইল। অর্থাৎ কথোজ * (হিন্দুকুশপর্বতের অধিবাসী, ) প্রাচ্য ও উদীচ্যগণ আর্ধ 
ছিলেন না, অন্ততঃ যাক্কের দৃষ্টিতে তাঁহার! আর্ধধমবিহিভূ্তি ছিলেন, যদিও আর্ধধম গ্রহণের 
ফলে তীহার! আর্ধতাষ! এমন জ্রুতগতিতে নিজেদের মধ্যে প্রসারিত করিতেছিলেন যে, কালক্রমে 

তাহাদিগকে পাণিনির মত বৈয়াকরণেরও উপেক্ষার পাত্র হইতে হয় নাই। ধীরে ধীরে 
আপনাদের ভাষা তাহারা তুলিয়া গেলেন। এখনও দেখা যায়, মধ্যগ্রদেশ ও ছোঁটনাগপুরের 
কোলতাষাভাষীর! হিন্দী প্রভৃতি শিখিয়! মাঁতৃতাষার সত্বর উচ্ছেদ সাধন করিতেছে । 

“কিং তে কৃথস্তি কীকটেষু”--এই খকের (৩১।৫৩।১৪ ) ব্যাখ্যায় যাঙ্ক আনার্যদেশকে 

“কীকটঃ-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন__“কীকট1 নাম দেশেইনার্যনিবাসঃ” (৬1৩২)। কট, 

শখের যাস্কোক্ত নির্চন--কিং কৃতাঃ।' 'কৃতঃ গ্রাক্ৃততাষার প্রতাবে ঈাড়াইল “কট+। “কি-- 

এই পদের অন্ুম্বার লোপের পর (013)1961150015 1611010115111115 হইয়া হইল “কী' | এই 

নির্ঘচন অসম্ভব নাও হইতে পারে। “তাহারা কি করে ?”- অর্থাৎ ধমকিম: কিছুই করে না। 
সেইজন্যই বোধহয় যজ্ঞদ্বেষী অনার্ধগণকে এখানে ইঙ্গিত কর! হুইয়াছে। আবার “নৈচাশাখ 
নামক স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে । নাম হইতেই ইহ? অনার্ধনিবাস বলিয়। অন্থমিত হয়। প্রসঙ্গ- 

ক্রমে যাস্ক কুলীদজীবিগণের উল্লেখও করিয়াছেন । 
তদগ্ বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাস্ুরণ অভি দেবা অসাম। 
উর্জাদ উত যক্তিয়াসঃ পঞ্চজন! মম হোত্রং ভুষধ্বমূ॥ 

_-এই খক্টা (১০৫৩1৪ ) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাস্ক 'পঞ্চজনাঃ সম্বন্ধে যে আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্। খক্টার মোটামুটি অর্থ এইরূপ £-_সেই বীর্যবতী বাক্কেই 
আজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিন্তা করিব, যাহাতে অন্থরদিগকে অভিভূত করিতে পারি। হে যজ্ঞানতোকা 
ও যজ্জসম্পাদক দেবগণ ও পঞ্চসংখ্যক মন্ছঘ্ুগণ ! তোমরা আমার যজ্ঞে অংশ গ্রহণ কর।” যাক্ধ 

* রঘুষংখ ৪1৬৭ ; এখানে 'কন্োঞ্জ' না বিয়া 'কান্থোজ? ধলা হইয়াছে। 
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এখাঁনে পঞ্চজনাঃ' কথার ছুইপ্রকার অর্থ দিয়াছেন। তিনি বলেন, «কেহ কেছ বলেন, গন্ধ) 
দেব, পিতৃ, অন্থুর ও রাক্ষসগণ-ইছাদের লইয়াই পঞ্জন।” আবার ওপমন্যবের মত উদ্ধৃত 
করিয়া বলেন, “চত্বারে! বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম£)৮ (৩1৮ )। শেষের মতেই তিনি আস্থাবান। “যৎ 
পাঞ্চজন্তয়! বিশা”__( ৮৬৩৮) এই খকের আংশিক ব্যাখ্যাও তিনি এই মতে করিয়াছেন । 
আবার মন্থয্যুনামের তালিকায় তিনি 'পঞ্চজনাঃ শবকে গ্রহণ করিয়াছেন (৩৭)। উপরের 
খক্টাতে গন্ধর্ব গ্রভৃতিকে যজ্ঞাংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ কর' হইতেছে, এইরূপ অর্থ নিতান্ত 
অঙজত। স্পষ্টই উক্ত রহিয়াছে--“যাহাতে অন্ুর্ধিগকে অভিভূত করিতে পারি।” এক্ষেত্রে 
বিতাড়নের পাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার কথা শ্ববিরোধী নহে কি? দেবত! ও অন্থরগণের 
বৈরিতার কথা প্রসিদ্ধ। ইছারা একত্র অবস্থান করিয়া যজ্ঞের অংশীদার হইবেন, ইহা যুক্তিযুক্ত 
নছে। অবশ্ পুরাণে আছে, কখন কখন বিশেষ বিশেষ কার্যসিদ্ধির জঙ্ তাহারা মিলিত হইতেন, 
যেমন সমুদ্রমগ্থন সময়ে। কিন্তু খগ্থেদের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। যাহাই হুউক, প্রথম 
পক্ষের ব্যাখ্যা টিকিতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ যখন ওপমন্তব ধরিয়া লইয়াছেন-_-(চারিবর্ণ 
ও নিষাদগণ” ) এবং তাহী যাস্ক সমর্থন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হুইবে যে যাস্কের অন্ততঃ কিছু- 
কাল পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সময় পর্যন্ত ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃঙর ও নিষাদগণের 
সহাবস্থান চলিত, এমন কি; যজ্ঞান্তে একত্র ভোজনাদির ব্যবস্থাও ছিল। তীহার সময়ে নিষাদষণ 

পাপের আধার বলিয়া বিবেচিত হইলেও * এতরেয় ব্রাহ্মণে যেমন কবষ এ্রলুষকে ব্রাহ্মণোচিত 
আচরণের জন্ঠ ্রাঙ্মণগণ শাস্তি দিয়াছিলেন, সেইন্ধপ গঠিত আচরণ নিষাঁদ ও শূদ্রগণকে সহা 
করিতে হইত না। “উর্জাদ উত যজ্জিয়সঃ পঞ্চজনাঃ”-_এখানে ছুষ্পষ্টই অধোরেখ পদ্য 
পঞ্চজনাঃ শব্ষকেই বিশেধিত করিতেছে, দেবগণকে নহে। যজ্ঞের ভাগ লইবার অধিকারী 
যাহারা, তাহার! নিশ্চয়ই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত | তাহা! হইলে নিষাদগণও সমাজের 

নিকট কিছু পবিভ্রতাঁর দাবী রাখিত, এই মিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বৈদিক শবের নির্চন 

করিতে বিলেও যাস্ক এবং তৎপূর্ববর্তী নৈরুক্তগণের ব্যাখ্যায় তাহাদের অলক্ষ্যে সমাজের 

বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু আসিয়! পড়িয়াছে। সামাজিক পরিবেশের প্রতাব হইতে তাহারা মুক্ত 

হইতে পারেন নাই। 

সবিতা সম্বন্ধে আলোচনায় (১২1১৩) যাস্ক “অধোরামঃ সাবিভ্রঃ” এই বাক্যটী কাঠক 
(81৮1১), বাজসনেয়ি (২৯৫৮), এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫1৫1২২) হইতে উদ্ধত করিয়াছেন । 
অর্থাৎ যে ছাগের অধোদেশ 'রাম' বা কৃথ্বর্ণ, তাহা! সবিভৃদেবের | এই স্থানে যাস্ক বলিয়াছেন-- 

"্অগ্িং চিত্বা ন রামামুপেয়াৎ। রামা রমণায়োপেয়তে ন ধর্মায় কৃষ্ণজাতীরা।৮+ এই উক্তি 

হইতে বুঝিতে পার! যাঁয়, উচ্চ বর্ণের আর্যগণের অনার্ধজাতীয়া অসংস্কতা! স্ত্রীও থাকিত ; যাগযজ্ঞে 

* ““নিযাদঃ কম্মান্লিষদনো ভবতি নিষদমশ্িন্ পাঁপক! ইতি নৈরুজাঃ |” (৩৮)। 
1 বসিষঠধর্মনত্রে আছে--“নাগ্িং চিত্বা রামামুপেয়াৎ | কৃষবর্ণ। যা রাম রমণায়ৈব ন ধর্মায়” (১৮1১৭, ১৮)। 

যাজবন্ধ্য (১1৫৬) ব্যাখ্যায় বিশ্বরূপাচার্ধ বলিয়াছেন-_কৃষ্ণবর্ণ। রাম! রমণায়ৈবোপেয়ত ইতি ত্রাঙ্মণবাদাঃ |” 
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তাহার অধিকার ছিল না । এইরূপ আর্ধগণ অগ্নিচয়নাদি ঘজ্ঞসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রতী হইলে 
এই অনার্ধবংশীয় স্ত্রীদিগের সংসর্ণ এড়াইয়া চলিতেন। ধ্পত্রীত্বের অধিকার হইতে ইহাদিগকে 
বঞ্চিত রাখা হইত। 

যাস্ক দেবর শবের বুৎপত্তি করিয়াছেন -“দেবয়ে! দীব্যতিকমর্ণ” (৩/১৫)। এই অনু" 

চ্ছেদেই আবার, «“দেবরঃ কম্মাদ্দিতীয়ে! বর উচ্যতে,”--এইক্ধপ নিরুক্তি রহিয়াছে । শেষোক্ত 
অংশ যে প্র্গিপ্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি যাক্কের সময়ে “নিয়োগের 
অস্তিত্ব ছিল, ইহার প্রমাণ আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে “নিয়োগ' ইন্দো-ইউরোপীয় সংগ্কতির 
অঙ্গতুক্ত ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এব* আফ্রিকার অনার্ধজাতির মধ্যে 
ইহার প্রচলন ছিল। অতএব প্রক্ষিপ্ত হইলেও তখনকার সমাজে “দ্বিতীয় বরত্ব' মিথ্যা 
বলিয়! প্রমাণ করা যায় না। 

পিতার সম্পত্তি উত্তর।ধিকা র্থত্রে পুত্রই পাইত। কিন্তু সমাজের নিয়ম সর্বদা এইরূপ 

ছিল না। যাস্ক ক্রমান্বয়ে তিনটা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন _ 

(১) অধৈনাং ছুহিতৃদায়াদ্য উদাহরস্তি। (৩৩) 

(২) পুত্রদায়াদ্য ইত্যেকে। (৩৩) 

(৩) অভ্রাতৃমতীবাদ ইত্যপরম্। (৩1৪) 

পুত্র ও ছুহিতা উভয়েই সমান।* যাস্ক প্রথম মতের আলোচনায় বলিয়াছেন-_দৌহিত্র 
ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য নাই। [ “নপ্তারমুপাগমদ্ দৌহিত্রং পৌন্রমিতি;” ৩৪111 পুত্র 
ও দুহিতা উভয়েরই পিতৃধনের অধিকারিত্ব বিষয়ে যাস্ক মন্থু হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন-_ 
“অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়]! ভবতি ধর্মতঃ1” কেহ কেহ আবার পুত্রকেই উত্তরাধিকারী বলিয়' 

নির্দেশ করিতেন। কারণ নবজাতা দুহিতাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, দান ও বিক্রয়ও 

করা চলিতে পারে। সমাজে পুত্রাপেক্ষ! কন্ঠার অবস্থা হীন ছিল বলিয়! অনেক সময়ে পিতামাতা 

কন্তা জন্মিবামা্রই তাহাকে কোন অরক্ষিত স্থানে ফেলিয়া আগিত। এই প্রথা কিছু দিন পুর্ব 
পর্যন্ত রাজপুতনায় প্রচলিত ছিল। হুর্গাচার্য “অতিসর্গ' কথার অর্থ করিয়াছেন-_ন্বয়ংবরে আত্মীয়- 
গণ কন্তাকে পরিত্যাগ করিত, উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, সেই তাহাকে গ্রহণ করিত।” 

এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 

যাহাই হউক, দান-বিক্রয়াদি পুত্রের সম্বন্ধেও যে চলিত না, এমন নছে। বিক্ুদধবাদীরা 

উতরেয় ব্রাঙ্গণোক্ত শুনঃশেপের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তৃতীয় মতটা যান্ক কতৃক সমধিত বলিয়! মনে 
হয়। যাস্ক দৌহিত্রকেও পৌত্র বলিয়া মনে করেন__ইহার তাৎপর্য নির্ণয় করিতে গিয়া ছৃর্গাচার্য 
বলেন;-_আঁচার্য ইহা! অভ্রাত্বকা কন্যার সম্পর্কেই বলিয়াছেন। ইহার যুক্তিযুক্তত। অস্বীকার কর! 

* “হখৈবাত্বা! তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুছিত| সমা”-__মনু৯1১৩৯। 
1 পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লৌকে ন বিশেধোধস্তি ধর্মতঃ। 

তয়! হি মাত! পিতরৌ সন্ভৃতৌ তন দেহত; ॥ মু ৯1১৩৩। 
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যায়না । কারণ ভ্রাতৃহীন| কন্তা বিবাহের পরে যদি তরৃবিংশেই রহিয়! যায়, তবে পিতার মৃত্যুর 
পর পিগু-দানাদি সন্তানে কতব্যসাধনে বাধা পড়ে । দৌহিত্র তাহার ওধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন 
করে। এইজন্য অভ্রাতৃক! কন্ঠ! যদি পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকাঁরিণী হয়, তাহা! হইলেই সমাজের 
শৃঙ্খল! বজায় থাকে । মুতরাং তৃতীয় মতই যাস্কের সিদ্ধান্ত । মনে হয়, উচ্চ বর্ণের মধ্যে এই 

রীতিরই বহুল প্রচার ছিল, যাস্ক তাহারই আভাস দিয়াছেন। অন্তথা সভ্রাতৃকা ছুহিতাও যদি 
বিবাহের পর পিতৃরিকৃথের দাবী করে তাহা হইলে অন্তায় করা হুয়। কারণ সে তখন অন্য 
ংশের সহিত তাদাত্্য লাভ করিয়াছে এবং পিতৃবংশে ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজনও তাহার 

মিটিয়৷ গিয়াছে। ভ্রাতৃহীনা কন্তার পিতাকে প্রয়োজন বোধেই কন্তার বিবাহ দিয়া তাহার 
গর্ভজাত পুত্র আপনার পৌত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। কাজেই ভ্রাতৃমতী না! হইলে কন্তাকে 
বিবাহ করিতে বোধ হয় অনেকেই সহজে সম্মত হইত ন1। 

আচার্য ভট্ট কুমারিলের পরিণাম 
( পূর্বান্বৃততি ) 

শ্রীহরিদাস পালিত বিস্তাবিনোদ 

প্রবাদ এই যে প্রায় শ্রীস্টীয় ভ্রয়োদশ শতকে বৈয়াকরণ বোপদেৰ গোস্বামী, রাজ! রামচন্দ্রের 
রাজত্বকালে বহুকাল হইতে লুপ্ত এই বত'মান তাগবত-খানির পুনঃগ্রচার করেন, ইহা! একখানি 

পরমন্ুন্দর বৈষব-্ধর্ম-কাব্য বিশেষ । 

মহারাষ্্ীয় পষ্টব্ধন ক্ষত্রিয় রাজ) পূর্ব চানুক্যের বিষ্তুবর্ধন (৩য় ) ৬৩২-৬৬৯ খ্রীস্টা 
পর্যস্ত রাজা ছিলেন। 

এঁতিহাসিক বিবরণ হইতে বিবেচিত হইবে, সমগ্র আর্ধাবত্ এবং দক্ষিণাত্য অশোকের 
পরে কখন এক রাজার অধিকারে ছিল না । ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্ধেণী তার্কিক কুমারিল 

তট্টের সময়--কন্তাকুমারিক! হইতে উত্তরে হিমালয় পর্বস্ত একজন হিন্দুরাজাও ছিলেন না। 
বৌদ্ধ প্রধান জনপদ এবং রাজাও ছিলেন। 

তট্ট মাধবাচার্ধ বৌদ্ধ বিদ্বেষমূলে, কেবল লেখনী সাহায্যে যে গল্প বা৷ উপন্যান লিখিয়া- 
ছেন--উহার প্রায় সবটাই কর্পননামূলক রচা-কথা, ধীতিহাসিক সত্য উহাতে অতি নগণ্য ॥ 
হিংসাবশে মানুষে করে না কি! জনৈক বৈদিক পঙ্ডিত, লোক মোহনার্থে যে এহাদুশ অলীক 

কথা লিখিতে পারেন- ইহা! মানব-বুদ্ধির অগোচর ব্যাপার । 
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মাঁধবাচার্য গ্রঃ ১৪ দশ অন্ষের লোক। প্রায় সাতশত বৎসর পরে--কুমারিলের কথ 

লিখিয়াছেন ভট্ট মাধবাচার্য, কুমারিলের উক্তি বলিয়া লিখিয়াছেন-_ 

"আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকঃ। 
ন হস্তি য লহস্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান,পঃ ॥” 

অথবা এ অসাধারণ আদেশ, _কুমারিলের প্রতিপালক এবং পৃষ্ঠপোষক রাজা স্ধস্বার* হইলেও 

সম্ভব নয়। সমগ্র ভারত ধাহার আদেশ মান্য করিবে, এমন একজন হিন্দু সম্রাট ইতিহাসের 

নয়, মাধবাচার্ধের মনোময় জগতের হইতে পারেন। ইহাতে মাধবের হাদয়স্থ খলম্বতাবেরই 

পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজারও উপর কলঙ্ক লেপিত হইয়াছে। একজন 

সম্ভাট. যে প্রক্কৃতিগুঞ্জের উপর এতার্ূশ আদেশ করিতে পারেন, ইহা রাজনৈতিক ব্যাপারও নয়। 

ইনি লৌকিক রাজা নন। ইতিহাসে এ প্রকার পাশবিক রাজার নাম অতি বিরল। তারতের 

ইতিহাসে এরপ হিন্দু রাজার নাম এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 

জনৈক চৈহয়-বংশীয় সুধন্বা নামক রাজার উল্লেখ আছে, তাহার পুত্রের নাম ছিল 

নলধবজ, এই বংশের দশমরাজা কর্ণপাল, তাছার রাজত্বকাল খ্রীপ্টীয় ১১৫-১৯৪ অবা। সে সময়ে 

কুমারিলের জন্মই হয় নাই। পেড় এবং অমর কণ্টকের মধ্যবর্তী ভূভাগে ধনপুর নগরী-যাহার 

নাম হইয়াছে আজমীড়গড়, উহার ধবংসাবশেষ অগ্াঁপি দেখা যায়--তথায় হৈহয় স্ধস্বার রাজধানী 

ছিল। বতণ্মানে সেই স্থানকে লেকে ছত্রিশগড় বলে। এখন বৃত্তিভোগী উক্ত বংশীয় ক্ষত্রিয় 

রাজার বংশধরের' তথায় বাস করেন। ইৈহয়-বংশীয় সুধন্বা খ্ীষ্টীয় প্রথম শতকের'লোক হইতে 

পারেন। এই স্থধন্থার সময়ে কুমারিলের বিদ্যমান থাক! অসম্ভব । 

বাক্পতির অতিশয়োক্তিপূর্ণ “গৌড়বছে” বণিত যশোবম্দেবের বিশেষণ রূপে যদি 

নুধন্বার প্রয়োগ হুইয়! থাকে, তাহা হইলেও তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিতে পারেন নাই, পরাজিত 

হইয়াছিলেন) অতএব যশোব্মর্ণর কোন প্রতাবই দৃক্ষিণ-ভারতে ছিল না। বাকৃপতির 

নাটকীয় কাব্য একেবারেই পাণ্ডিত্যপূ্ণ কাব্য__এতিহ।সিকতা ইহাতে বিশেষ নাই। সমুদ্র গুপ্তের 

দিস্িজয়ের বা! রঘুর দিখ্বিজয়ের অনুকরণ বলিয়া ধারণা হয়। যশোবমণ-ন্ধস্বা ( বিশেষণে ) 

হইতে পারেন, কিন্তু গৌড়ই তাহার অধিকারে আসিয়াছিল কিন! সন্দেহ, তদুপরি সেতুবন্ধ হইতে 

হিমালয় পর্যস্ত শাসনতো পরের কথা । মাধবাচার্য_কুমারিলের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা 

উপন্তাসে হয়তো শোভা৷ পাইতে পারে। কৰি তবভূতির গুরু কুমারিলের উক্ত প্রকার বৌদ্ধ- 

বিছ্বেষের কোন উক্তিই করেন নাই। ভবভৃতির উিত্তর-রাঁমচরিত” একখানি বিশিষ্ট নাটক। 

রাঁমায়ণের উত্তরাকাণ্ড বানীকির রচিত নয়। তবভূতিরও রামচরিত কল্পিত উপাখ্যান । ভট্টাচার্য 

কুমারিল-নৈয়ায়িক পঞ্ডিত ব্যক্তি। যশোবমণ কুমারিলাশিষ্য ভবভূতি ও বাক্পতির প্রতিপালক 

ছিলেন। যশোবমণ অন্থমান ৬৪৭ ্রীস্টাবের বা কিছুপরে রাজা হন। মালতী-মাধবেরলেখক-- 
দিড8185178897858 28778558529 সি রি 

ধনু (ধনু?) উত্তম ধনু যার (ধানুকী? ) -্রবলবীর _ বিশেষণের ব্যবহারেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 



দ্বিতীয় সংখ্যা ] আচার্য ভট্ট কুমারিলের পরিণাম ৮৯ 

ভবভৃতি। তাহাতে বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, বিদ্ধ্পর্বতের তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রভাবের 
চিত্রও অঙ্কিত হুইয়াছে। বৌদ্ধপ্রভাবের উচ্ছেদ, কুমারিলের ক্ষমতায় হয় নাই। অধিকস্ধ তিনি 
জনৈক বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের নিকট পরাজিত হুইয়া, শিব্যগণ সহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বাধ্য হন। শেষে 

চিতারেহুণে দেহত্যাগ করেন। এখন সেই কথাই ব্যক্ত হুইয়! পড়িয়াছে। 

ভট্টাচার্য কুমারিলের একজন ভ্রাতা ছিলেন,সেই অজ্ঞাতনাম' ভ্রাতার এক পুত্র ছিলেন, 

তাহার নাম আচার্য “ধ্মকীতি। * ইনি ধমেঁ বৌদ্ধ (বোধহয় তাহার পিতা-_কুমারিলের 
ভাইও বৌদ্ধ ছিলেন ), তাহার সহিত খুড়া কুমারিলের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ধর্মকীর্তি কোন 

গুপ্ত অভিগ্রায় সংসাধনার্থ আত্মপরিচয় গোপন করিয়! খুল্পতাতের নিকট গমন করেন এবং তথায় 

বেতনতৃক্ত ভৃত্য স্বরূপে কর্মে নিধুক্ত হইয়! অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় কমকুশলতায় তাহার শ্রিয় 
হন। তাহাদের প্রিয়-কার্য সাধনায় যথোপবুক্ত পরিশ্রম এবং স্বভাবের মাধুর্ষে সন্ত্রীক কুমীরিল 
তৃত্য-বেশী ধর্মকীতির উপর সদয় ব্যবহার করিতে থাঁকেন। কুমারিল-ক্কৃত অভিনব 

ন্যায়হ্ত্রগুলি,' যন্ধারা তিনি বৌদ্ধ স্তায় খণ্ডন করিতেন, সেইগুলি শিক্ষার জন্তই তিনি 
খুড়ার নিকট গিয়াছিলেন  ধম্কীতির বিদ্বার পরিচয় পাইয়া এবং স্বজাতি বিবেচনায় তাহাতে 
তাহার উদ্ভাবিত স্ায়স্থত্র শিক্ষা দিতে আরস্ত করেন। 

পূর্ব-মীমাংসাদর্শন প্রভাবে, বৌদ্ধ-প্রতভাব অন্তমিত হইতেছিল। ধমণ্কীতি বিশেষ 
যত্ব ও সাবধানে কুমারিল ও তাহার পত্বীর নিকট, উক্ত ন্ায়দর্শনের গুহাতিগুহ বিষয় শিক্ষা 

করেন। 

যথাকালে ধম”কীতি শিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া, খুল্লতাতের আশ্রয় ত্যাগ করিবার দিন স্থির 
পূর্বক প্রাপ্য বেতন দ্বারা ব্রক্ষণ-তভোজন করাইয়া, পরদিন অতি প্রত্যুষে প্রস্থান করেন। তারপর 

তিনি-কুমারিলের শিক্ষিত নীতি এবং কণাঁদ গুণের তর্ক-_ প্রণালী অবলম্বনে, বৈদিক এবং 

নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত তর্ক-বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, একে একে অনেকের লহছিত তর্ক 

করিয়া জয়লাত করিতে থাকেন। একবার বহু ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতের সহিত প্রকাশ্ততাবে, প্রায় তিন 

মাস ধরিয়া তর্কের পর জয়লাত করেন এবং তাহাদিগকে (বিরুদ্ধবাদীদিগকে ) বৌদ্ধ-ধর্মে 

দীক্ষিত করেন। তর্কে যিনি পরাজিত হইবেন ত্বাহাকে জেতার ধম"গ্রহণ করিতে হইবে-_ইহাই 
ছিল সত। 

ধর্মকীতির এই জয়লাভ এবং ব্রাঙ্মণগণের পরাজয়বাতর শ্রবণে, ভট্টাচার্য কুমারিলের 
ভীষণ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল। কুমারিল ছিলেন বৌদ্ধ-বিরোধী এবং বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে 
উচ্ছেদ করিবার জন্ত তিনি বদ্ধপরিকর । এদিকে ধর্ম কীতি বৌদ্ধধম “রক্ষার জন্ যধাসাধ্য চেষ্টিত। 

একদা কুমারিল বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লহ, ধর্মকীতির সমীপে গমন করিয়া-_ 
বিচার প্রার্থনা করিলেন, এবং পরাজিত ব্যক্তিকে মৃত্যু গ্রহণ করিতে হুইবে ইহাই পণ রাখিতে 
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194. মহামহৌপাধ্যায় মতীশচন্ত্র বিগ্যাতূষণ এম, এ, পি, এচ, ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ১৯৯ ব্রীঃ। 
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চাহেন। ইহাতে ধমকীতি বলিয়াছিলেন_ মৃত্যুবরণ হিংসামূলক, অতএব ইহা অপেক্ষা-_ 
জেতার ধর্ম পরার্জিতকে গ্রহণ করিতে হুইবে, ইহাই থাকুক পণ। ইহাই স্বীরুত হইল, যেহেতু 
স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধম” গ্রহণ মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। ঘোরতর বিচার চলিল এবং 
বহু তর্ক বিতর্কের পর, ভট্ট ধমকীতি জয়লাভ করিলেন। কুমারিল পণ অনুসারে বাধ্য 

হইয়া শিষ্য ও সহকারী পণ্ডিতগণ সহ বৌদ্ধ ধম” গ্রহণ করিলেন। এই ঘটন] সংঘটিত হইয়াছিল 
প্রায় ৬৩৫ হইতে ৬৫০ গ্রীস্টাব্বের মধ্যে । 

এই ভীষণ পরাজয় এবং অপমানের পর আর ভট্ট কুমারিলের সন্ধান পাওয়ং যায় নাই। 

এঁতিহাসিকের] ৬৫০ ্রীস্টাবই কুমারিলের শেষ সময় নিধ্ণারণ করিয়াছেন, এই ঘোরতর অপমানে 

তিনি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকিবেন। 

ভট্টাচার্য ধর্মকীতি তথাকালে একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মপালের ছাত্র। ধমণ্কীর্তির এই জয়লাতের কথা ভারতীয় 
কোন বৈদিক গ্রন্থে নাই। না থাকিবারই কথা, কারণ ব্রাঙ্গণ পণ্তিতগণ যথাসাধ্য ইহা 

গোপন করিয়াই গিয়াছেন। এই প্রকারের একাধিক পরাজয়ের কথাও চাপা পড়িয়। 
গিয়াছে। | 

জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক (1) এই পরাজয় কাছিনী বিশদ্রূপে বর্ণনা! করিয়া স্বীয় ভাঁষা 

সাহিত্যে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহার ভারতভ্রমণকাল,_-৬৭১ হইতে ৬৯৫ খ্রীস্টাব্ের 

মধ্যে। অতএব তিনি কুমারিলের ও ধর্মকীতির কতিপয় বৎসর পরবর্তী কালেই ভারত 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন কুমারিলের এই পরাজয় এবং ধরস্তর গ্রহণ সকলেরই স্থৃতিগত 
ছিল। 

আচার্য মাধব, খ্রীপ্টাৰের প্রায় চতুর্দশ শতকের লোক। তিনি আচার্ধের পরাজয় 
এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ গোপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিশ্যয় ধমকীত্তির বিখ্যাত ন্যায় 
গ্রমাণ বাতিক* অবগত ছিলেন এবং পাঠও করিয়া থাকিবেন। যেহেতু মাধবাচার্য তাহার 

প্রধ্যাত “্র্বদর্শন সংগ্রহ” নামক গ্রন্থে, প্রমাণবাঁতিকের গ্লোকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন ৃষ 

হয় ('তেদাশ্চ ভ্রান্তি” ইত্যাদি)। বৌদ্ধাচার্য দিউনাগের (দ্রাবিড়ী নৈয়ায়িক প্রায় ৫** রী; 
বরাহ মিহির ও অমর সিংহ প্রায় ৫৪৪ গ্রীষ্টাব্বের লোক) পরেই ধম'কীর্তি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক লি 
গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ধম'কীতির “ন্যায় -বিন্দুর” টীকা সংস্কতে পাওয়া গিয়াছে। কানের শাস্তিনাথ জৈনমঠে 
্যায়বিন্দুর মূল, তাষ্য ও টাকা তিনখানিই ছিল। দিউআাগের (প্রমাণ সমুচ্চয়' এবং অক্ষপাদের 
্ায়-হুত্র প্রাচীন ন্যায়ের পুখি, এবং অসাধারণ প্রতিভা সমদ্থিত স্ায় গ্রন্থ। প্রমাণ-সমুচ্চয়ের 
দশখানি ভাষ্াপ্রন্থ। এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে । অনেকের ধারণা-_বৌদ্ধন্তায়-গ্রতাব- 
বিছ্বেধীরাই তথাকধিত গ্রন্থাদি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাঁকিবেন। তিব্বতে তথা কথিত স্তায় 

রস্থাদির অন্গবাদ থাকায়, বতরান গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছে এবং প্রকাশিত হইতেছে। তিব্বতে 
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গ্রন্থগুলি না থাকিলে আর প্রাপ্তির উপায় ছিল না। তথাকধিত তিব্বতী গ্রন্থ হইতে 
ধমকীতির পরিচয় প্রাপ্তি ঘটয়াছে। ভারতের পঞ্ডিতেরা বৌদ্ধ প্রীধান্ত-মূলক মৃল্যবান্ 
্রস্থাদির ধ্বংসসাধন করিয়াছেন ; কিন্ত অনৃষ্টের পরিহাযে এখন সত্য দিবালোকের 
সায় তান্বর হইয়| উঠিতেছে। বৈদিকের1 কত উপায়ে স্বধম” ও স্বমত প্রতি$1 করিয়াছেন, এবং 
নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, এই প্রহসন হইতে কিছু অবগত হওয়াযায়। 

তারতের হিন্দু পণ্ডিতেরা বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে যে সকল মূল্যবান্ বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সংগ্রহ 
এবং প্রণষ্ট করিয়া ফেলিয়া আপনাদের কীর্তি ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ বহুকাল 
হইতে | উন মঠে মঠে রক্ষিত থাকাঁয়, সত্যান্থসন্ধানকারী মহাত্বগণের চেষ্টায় 
পুনরায় পানীয় যাইতেছে এবং এ্রতিহামিক সত্য উদ্যাটিত হইতেছে । 

বৌদ্ধ পালরাজাদের সময় (শ্রী; ৭**-১২০* অন্দ) বে চন্ত্রগোমীই প্রধান ন্তায়াচার্য 
বলিয়া! খ্যাত ছিলেন। কাক্ধীর বৌদ্ধ পল্লব রাজাদের পতনের পর, দাক্ষিণাত্য, (দ্রাবিড়) 

ম্যায়েরও পতন হয়। কাঁঞ্ধীপৃর, নালন্দা, ওদন্তপুরী (পুরী ?), শ্রীধান্ত-কটক (কটক), কাশ্মীর 

এবং বিক্রমশীলার পতনের পর, নবদ্ধীপের ন্যায়ের প্রাধান্ত প্রবর্তিত হয়। 
| বৌদ্ধাঁদি স্তায় শান্ত্রগুলি ধংস না করিলে, হিন্দুশান্ত্র পুরাণাদির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ন!। 

ন্যায়ের আঘাত সহ করিতে পারে এমন পুরাণাদি অতি সামান্য | হিন্দুধ্মে বিশেষ নৈয়ায়িক 

মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বৌদ্বাদি স্ঠায়শাস্ত্রধবংসের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল; 
বোধ হয় এই কারণেই বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায়, ব্যাকরণাি গ্রন্থ ব্রাহ্মণের! নষ্ট করিয়া ফেলিতে 

বাঁধ্য হইয়াছিলেন। 
পুরাণ এবং পৌরাণিক কাব্য মাত্রেই স্তায়ের আঘাত সহা করিতে সক্ষম নহে। ত্র 

কুমারিলের শোচনীয় পগাজয় এবং ধন্মীস্তর গ্রহণে হিন্দু পগ্ডিতগণের তীষণ আতঙ্ক উপস্থিত 

হইয়াছিল। সেই আতঙ্ক হেতুই বৌদ্ধ ন্টায়াদিশান্, বৈদিক পণ্ডিতেরা দেখিলেই নষ্ট করিয়া 
ফেলিতেন, ইহাতে যে কত মহামূল্য গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে বলা যাঁয় না । 

ভারতীয় পণ্ডিত-সমাঁজে মাধবের মত প্রসিদ্ধি আছে যে,_-ভতগবান্ শঙ্করাচার্ 
তষ্ট কুমারিলকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা একেবারেই রচা-কথা। আচার্য শঙ্কর 
অনুমান ৭৮৮ ্রীষ্টাব্বে ( মতান্তরে নবম শতাব্দী?) এবং ভট্ট কুমারিল তরী ৫৯*-৬৫* অব 
জীবিত ছিলেন। হ্থতরাঁং কুমারিল শঙ্কর অপেক্ষা শতাধিক বৎসরের পূর্বের লোক। শঙ্কর 
এবং কুমারিলে দেখা সাক্ষাৎ হইবার কথা নয়| শঙ্কর কি করিয়া কুমারিলকে পরাজর 

করিবেন ? শঙ্করের সময় কুমারিল জীবিত ছিলেন না। শ্রী ৬৫০ অকে কুমারিল চিতারোহণে 

দেহত্যাগ করেন। আচার্য শঙ্করের তখন জন্ম হয় নাই। শষ্ট কুমারিল সম্বদ্ধে, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত লি, ভি, বৈদ্য এম. এ. (পুণা ) মহাশয় তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ( ৪র্থ অধ্যায়) 

যাহা বলিয়াছেন তাহাতে হুস্ম বিচারেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রমাণ স্বারা তাহাকে 
আর্যাবত'ধাসী বলিয়াছেন রঃ 0 

৩৮১১ 
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যাঁছাই হউক, শঙ্করাচার্য কুমারিলের শতাধিক বখসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মালবারের “কেরল্উৎপত্তি” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে--কুমারিল শঙ্করের শতবৎসর পূর্বে 

জীবিত ছিলেন | তুলব-দেশীয় ত্রাঙ্মণেরা প্রথমে তর কুমারিলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 
তাহাদের বিশ্বাস কুমারিল শঙ্করের অনেক পূর্ববর্তী । 

প্রবাদ এই যে-_কুমারিল চিতারোহণে দেহত্যাগ করেন (শ্রী ৬৫০ অব)। 
শঙ্কর-দিখিজয়ে-_“শ্রত্যর্থ ধম বিৃশ্বান্ স্ুগতান্ নিহস্তং | 

জাতং গুহংভূষি তবস্তমহং নু জানে ॥” (শঃ দিঃ) * 
তগবান্ তট্ট কুমারিল যখন চিতারোহণ করেন, তখন শঙ্করাচার্য তথায় উপষ্র্র্তি হইলে 

কুমারিল তাহাকে উপরিধৃত গ্লোকার্ধ বলেন। অথচ কুমারিলের চিতারোহণকালে শঙ্করের 

জন্মই হয় নাই। উক্ত গ্লোকের একাধিক ব্যাখ্য! হইতে পারে। প্রাচীন ভাষার অন্গুকরণ কর! 

হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাঁচীনকালের নয় । 
মাধবাচার্ষের ভ্রাতা সায়ণাচার্য দাক্ষিণাত্যের সঙ্গম ন।মক রাজবিশেষের মন্ত্রী ছিলেন। 

সায়ণাচার্য “ধাতুবৃত্তি” নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাহাতে লিখিত আছে সঙ্গম রাঁজার পুত্র বুক ও 

হরিছর বিজয়-নগর পত্তন করেন | সঙ্গম রাঞ্জার পাঁচ পুত্র হরিহর, কম্প, বুক, সরপ এবং মুগ্ৰ। 

হরিহুর রাজার পিন্তল দানপত্রে সময় নির্দেশ আছে--“১৩৯৭ শকে (১৩৯৫হ্রী') বাতবর্ষে, 

মাঘমাসে, শুরুপক্ষে পৌর্শমাসী তিথিতে পিতৃদৈবত ( মঘ! ) নক্ষত্রে রবিবারে। 1 

সায়ণাচার্ষের ভ্র/তা ম[ধবাচার্য খরীন্টান্বের চতুর্শি শতাব্ধের লোক বলা অসঙ্গত হয় না 
( ১৩শ-১৪শ মধ্য ?)। এই মাধবাচার্য 'শঙ্কর-ধিজয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন--“প্রাচীন শঙ্কর-গ্রন্থের 

সার-সংগ্রহ হইল" এবং “অন্তান্ত গ্রাচীন কৰি শঙ্করাঁচার্ষের বর্ণনা! করিয়াছেন । 
“বেলিগোল পর্বতের এক শিলাফলকে লিখিত আঁছে--“১২৯০ শকে বুকরাজা জেন ও 

বৈষ্বদিগের ধর্ম কলহ তঞ্জন পূর্বক উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন । £ 
মাধবাচার্ধের সময় নির্ধারণে বিশেষ কোন গোলযোগ নাই। এই মাধবাচার্যই 'শঙ্কর- 

দিখ্িজয়ের' লেখক | শঙ্করজয়, শঙ্করদিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস, কেরলউৎ্পত্তি ( তেলেগু- 

ভাষায়) নামক একাধিক গ্রন্থ আছে। শঙ্কর-শিম্য আনন্দগিরি বোদ্ধদের সহিত তাহার বিচার- 

বিষয়ক অনেক কথাও বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য নেপালী বৌদ্ধদের অনেক গ্রন্থই দগ্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে অনেক বৈষ্বগ্রস্থও পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। নেপালী বৌদ্ধরা 
শৈবদের উপর অতিশয় চট! ছিলেন। ইহার নিদর্শন “দোহাঁকোষে' কিছু কিছু আছে। 

মাধবাচার্য কোন্ গ্রন্থ হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া তাহার "শঙ্কর দিখ্রিজয়' লিখিয়াছেন 

* এই পৌকের ভাষ বৈদিক ঢংয়ের-১৪শ ববস্টাবে এ প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল না। তখন বৌপদেবের 

 সুদ্ধরোধ এচলিভ হইয়াছিল। “নুজানে” বাক্য্ার! 'চিনিনা, 'বুঝায় -শঙ্বরকে চিনি নাই বুঝায়। 
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কিছুই বলেন নাই। তিনি কুমারিলের চিতারোহছণে দেহত্যাগের কারণ কি কিছুই দেখান 
নাই, অথব! শঙ্করাচার্ধের সহিত বিচারে পরাজিত হুইয়! দেছত্যাগের বিশেষ কারণ নাই। 

শঙ্করের নিকট কুমারিলের শাঙ্তর-যুদ্ধে পরাজয়--সত্য ঘটনা! নয়। দ্বিতীয়, চিতারোহণ-কালে শঙ্কর 
তথায় উপস্থিত ছিলেন ইহাও অমূলক । তৃতীয়ত; পুর্বোদ্কত প্লোকটা তিনি শঙ্করকে বলিয়াছিলেন 
ইহাও শঙ্করদিখ্বিজয়ের অলীক উক্তি। মাধবাচার্য পণ্ডিত লোক, কিন্তু শঙ্কর ও কুমারিল 
সম্বদ্ধে অসার উক্তিই করিয়াছেন। 

ধর্মকী্তির নিকট তর্কে পরাজয় এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহছণই তীহার চিতারোহণের কারণ । 
এই অপবাদ হইতে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাঙ্গণদিগকে মুক্তির জন্যই_-ধর্মকীতির বদলে শঙ্করের 
নিকট পরাজয়-কাহিনী মাধব বর্ণনা! করিয়াছেন। তৎকালে উদ্বোরপিগ্ড বুদোরঘাড়ে চাপাইয়া, 
অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার আপনাদের লজ্জা নিবারণ এবং অকলঙ্ক যশোগৌরব প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন--্তাহার সংখ্যা! কে নির্দেশ করিবে? এই প্রকারে একাধিক গ্রন্থকার দেশবালীকে 
মায়ামোহে লাখিয়া নিজেদের কতই না যশঃকীর্তি ঘোমণ! করিয়া গিয়াছেন। 

কুমারিল তষ্টরের একখানি “মনু-সংছিতার' টাক আছেঃ ইহা তত জুন্বর নয়। বহ্বাড়নম্বর- 

পূর্ণ। সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার প্রচার দ্বারা স্বপর্মীদের যশ বিস্তার করিতে বৈদিকগণ সিদ্ধ- 

ঠন্ত ছিলেন। মিথ্য! কতদিন চাঁপ] রাখা যায় ? 
পপ পপপাশপাস্পী শশা পাপ 

সম্পাদকীয় মগ্ব্য-.এই প্রবন্ধের মতবাদ সম্ধপ্জে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়। আবগ্তক। লেখক যেমন 

অনেকের সিদ্ধান্ত মমালোচন৷ করিয়াছেন অথচ বিশিষ্ট প্রমাণ দেশ নাই, অপরেও তাহার মতবাদ সম্বর্ধে ভিন্ন মত একাশ 

করিতে পারেন। এই প্রবন্ধের মঠের মহিত আমরা ব€ স্থানে একমত নহি, তথাপি আলোচন| হিসাবে লেখকের মত 

পত্রস্থ করিয়াছি । কেহ ইহার মমালোচন| করিলে আমর! ভাহাও প্রকাশ করিব। 



উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় 
শ্রীতীজ্জমমোহন ভট্টাচার্য এম্ এ. 

[ ৩] 

১৮২৯ শ্বীঃ 

জে. ভি. পিয়াসন-সঙ্কলিত একখানি ইংরেজী বাঙলা অভিধ।ন ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে স্কুলবুক 

সৌসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১। বিশ্বকোষে এই অভিধান মুদ্রণকাল ভ্রমবশতঃ: ১৮২০বীস্টাৰ 

নিদেশি কর! হইয়াছে । এই অভিধানখানির একখণ্ড ঈস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর গ্রন্থাগারে ছিল। 
উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটীর ৭ম ও ৮ম কার্যবিবরণীতে পাইতেছি। ৭ম কার্যবিবরণী 

হইতে জানা যায় যে, স্কুলবুক সোসাইটা কর্তক একাধিক বাঙলা ইংরেজী অভিধান মুদ্রিত 
হইয়াছিল ২। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত কোন ইংরেজী বাগুলা অভিধান উক্ত সোসাইটা কর্ত'ক 
গ্রকাশিত না হওয়ায় অনেকেই এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। স্কুলবুক 
সোসাইটীর কর্তৃপক্ষ মিলিয়াসের স্কুল ডিকৃশনারীর (1151109 9০০০1 10100০115) বঙ্গানুবাদ 
করিয়া একখানি ইংরেজী বাঙল! অভিধান প্রণয়নের জন্য পিয়াসনকে অনুরোধ করেন। মিলিয়াসের 

স্কুল ডিক্শনারীতে আলাপ আলোচন! ও বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে সর্ব] ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তাহাদের 

সাধারণ রর প্রদত্ত হওয়ায় ইহা প্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল | বহু- 
াশাীীপীশ এ ও তাত ০০ পে শাপলা ৬ আপ. সপ আসক 

১। শাহ, [. 6915011 চা 11) 18299, 101 016 50110901 73001 চাহি 

2. 9012001 10101021915, 1526115]) 2110. 735106911, 006 16 ৮89 2. 10515 ড ০০219011915. 

২ | £13551059 03656 ৮011, 10001 0£ 10101 ০01710811] 7351722165 ০105 আআ? 

[210211517 11061016500205 52015 ৮1051615 1101১01526 00 01101510109 05৩ 59001 

10) 0116 01 0115 165561550. 19171) ; 1, 6. 1317£11517) 7100 391129156 11621111155, 16 

1595 60০ 10291 7010196115 15100981160, 0096 16 91100101965 0115 0১160 ০ ৪৬৩15 

16211061012. 1016121) 1711071905 60 9000115) 11) 006 71956 1115691906, 1119 0877 
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(01121716665 215 ০01 0101101011, 0086 50012 2. 11921110191 25 5111155 ০019001 10200011815, 

71110) 00116891115 01115 0109 [160111619 0০011141116 111 ৫0115515210101) 01 ড/1 0116, 

102 60611 10016 05091 11052011065) ০0110 06 10016 01560011012 09651101161 0091) 
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দ্বিতীয় সংখ্যা] উনবিংশ শতাব্ধীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৮৫ 

শব-সমম্বিত বৃহৎ অভিধান অপেক্ষা এই সংক্ষিপ্ত অভিধান খাঁনিই অনেকের নিকট সহায়ক বোধ 
হছইত। পিয়াসন স্ুলবুক সোসাইটার কতৃপক্ষের অনুরোধে অনুরদ্ধ হইয়া মিলিয়াসের অভি- 
ধানকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া! এই অভিধাঁন রচনা! করেন । স্কুলবুক সোসাইটীর ৮ম কার্যবিবরণী 

হইতে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়! জানা যায়। উক্ত সোসাইটার ১৪শ কার্বিবরণীতে জান! 
যায় যে, পিয়াঁস'নের ইংরেজী বাঙল! অভিধান নিঃশেষ হওয়ায় উক্ত সোসাইটার তদানীন্তন 

সম্পাদক, জে, সাইকস্-এর উপর উক্ত অতিধানের এক পরিবর্তিত ও পরিবধিত সংস্করণ সম্কলনের 
ভার অর্পিত হয় ৩। জে. সাইক্স্-সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙলা! অভিধান মুলতঃ পিয়াসনের অভিধান 
অবলম্বনে সন্কলিত হইলেও নূতন অভিধানের মত হুইয়াছিল। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ 
অর্থাৎ জে, সাইকস্-সম্কলিত অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮৫০ ্রীস্টাব্ে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫ 
শরীন্টাঝে ও তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৮ খ্রীপ্টাৰে মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের শব্দ-সংখ্যা অল্লাধিক 
১৬৫*০। ইংরেজী শব-সমূহ রোমান বরণানুক্রমে মুদ্রিত। এই সংস্করণে শব-সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় 
ছুই কলম করিয়া সজ্জিত। ইহাতে প্রাত্যেক ইংরেজী শব্দের পাশে সর্বগ্রথম সেই শব্দটা বিশেষ্য, 

বিশেষণ প্রভৃতি কোন জাতীয় তাহ! সাঙ্কেতিক অক্গরে নিদেখি করা হইয়াছে । তৎপরে একা- 

ধিক বাঙল। প্রতি শব্ধ মুদ্রিত হইয়াছে । লং-এর তালিকা ও বাঙলা গনর্নমেণ্টের নথিপত্রের 
৪১ নম্বর সংগ্রহে এই অভিধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙল' গতর্নমেণ্টের নথেপত্রের সংগ্রহে 

ইহার মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আলোচ্য অভিধানখানি স্কুলের ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত হয়। 
নিয়ে এই অভিধানের কয়েকটা শব ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল। 

1. 1901 ৪৫. পশ্চাতে ? উল্টা পাইল। পৃঃ ১ 

2, 73021 5. বরাহ, শুকর ; বাণ। পৃঃ ২২ 

3. 001)1)5150116) 2. ক্লেশদায়ক, তারি। পৃঃ ৫১ 
সি স্্পীত 5 শপ পপ ৭ পট শা জপ পি শত হি রি 2০০৪০ বক পিপি ল 

৩। 47576 010 6016601 01 06215901715 11010-05172911 901)901 1010010112155 10051116 

19951 119119660, 10 ৮29 15901500291: 212011161 60101010)  00115106121)15 11191550 

2010 917511060 90 25 00 501 015 1071556126 20৮811060 80215 ০1 010801011, 51101110 

106 10151097150. 200. 10171760. 20015) 12101715112 1506 8.1 0] 15 1707 11 

001125৩ 0£ 73251921200 105 5001 99০1562157 8110 1615 60116011015 ::0০05৫ 11181 11 

91111 1৩ 60211015650 2100 10111)1151150 11) 075 ৫0015 01 075 1)7556116 217 0, 93, 

৩, 1400 16161 00. 10. 

“116 12081150) 80৫ 135112211 5017001 1)10010109155 ছা11101) 189 11061101060 111 

01৩ 1950 15100162521 00035€ 01 101519917801012 1১ 025 96০65 010 ড/11012, 111 

00115601161109 01 1115 910561106) 010 1101 21919621590 90০01 23 ৮23 190160, 1129 19661] 

01401191750 511106 1515 1560170) 2100. 1195 20৩6 অ100 50 1850019101৩ & 1506126101) £010 

05৩ 19:01:10) 60801559115 005 আ101৩ ০৫ 00৩ 52505010006 01 10090 60101551795 161 

91:58 9010, 4 267 9100. 1551950৫100 29 100৬7 1; 6115 1558১ 8120 11] 1) 

15905 101 [১8011090100 0620 091150001৮7 0, 8, 8৭ 5+ 1500 350০010 09,6। 



৮৬ শ্ীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ---১৩৪৬ 

4, 100279110 ৪, নিদ্রিত, অপ্রকাশ। পৃঃ ৬৫ 

8, 130101110য) ৪. বিষুবকাল, সমদিবারাত্রি | পৃঃ ৭৩ 

6, 701:610005) ৮. অগ্রবোধ ক; সুচনা ক। পৃঃ ৮৫ 

7. 08156) ও, বেশ, রীতি, রূপ, ধারা । পৃঃ ৯৬ 

৪. 1309৬, ও, যে বিষয়ে মন আসক্ত হয়। পৃঃ ৯০১ 

9, 112111115) 5, ইঙ্গিত, ঈীষদ্ জ্ঞান। পৃঃ ১১৩ 

10. ]0111950 ও. ভগ্ন মাস্তলের পরিবতে” ক্ষুদ্র মাসল । পঃ ১২০ 

তৃতীয় সংস্করণের আখ্যা পত্র :-- 
“80811517200. 36116211/ 101011011015)/ 801 (16 05 ০1 90110015./ 70], 

9515./ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান 1/0. 9. 3. ৪./ ০910165:/ 0111050৪600 081086 

৪০1001-7001 ১০০1৪(৮5 71695, 2110 5010 8/ 41111 10130951001) (1001811২08৫. 

1858. 10. 250. আকার ৬১% » ৫"ইঞ্ি* 

১৮০৫ খ্রীঃ 

এদেশের মিশনরীর! বাইবেল ও খ্রীষ্টধ্ম-মুলক বিভির শব্দের একখানি ইংরেজী বাঙলা 

অভিধান-সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়ত' অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। এইরূপ একখানি 
অভিধান সম্কলদ্বে উদ্দোশ্থে “0810008 4&11]2াড 01 015 1২011610905 41501 2120 13001 

9০০1615--কতৃকি একটা শাখা-সমিতি গঠিত হয়। প্রস্তাবিত ইংরেজী বাঙলা অভিধানখানি 

সম্কলিত হইলে এবং তাঁহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে ভারতীয় অন্তান্ত ভাষায়ও এ 

প্রকারের অভিধান-সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা এই সমিতির উদ্দেখ্ঠ ভিল। এই সমিতির সভ্য নয়জন 

যথা-_ক্যাঙ্ধেল, ডাল, এডওয়ার্ড, হিবারলিন, লং ম্যাকওয়ে, মর্টন, ওয়েনজার ও ইয়েটস্। 

রেভারেও ওয়েন্জার ও মর্টনের উপর প্রয়োজনীয় শব্দ-নুচী ও তাহার বাল] অর্থ নির্দেশ করিব।র 

ভার অর্পিত হয়। এই দুইজনের দ্বারা শন্দ-ুচী প্রস্তত হইলে পর উক্ত সমিতি প্রত্যেক শব ও 

তাহার অর্থ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া পরিবত্ন ও পরিবধনিক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 

উক্ত শব্ব-হ্চী মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল। 

কিয়ৎকাঁল এই সমিতির কার্য নিয়মিততাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, 

সকল সভ্যকে একত্র কর! বড় সহজ ব্যাপার নহে । প্রথম প্রথম সকলেই আঙিতেন বটে, কিন্ত 

অল্প দিনের মধ্যে অনেকেই সেই কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়া পিছাইয়া পড়েন। এই সকল কারণে 
উক্ত শাখা-সমিতির সকল সভ্য একমত হুইয়া এই অভিধান-সঙ্কলনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র 
মর্টনের উপর স্ত্ত করেন। মর্টন এদেশীয় বিভির মিশনরীদের নিকট তাহাদের অভিমত ও 

নৃতন শব সংগ্রহের উদ্দোপ্তে প্রস্তাবিত শব্-নুচী মুদ্রণ করিয়া! প্রেরণ করেন। স্থির হয়। শব্া-কুচী- 
১০ তত এপার ক সে পা তপ্ত পপ এ পা ৯ পপ 

* এই সংস্করণ শ্রীযুক্ত মনাধনাধ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে। 
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ক্রান্ত এই সকল পুস্তিকা ফেরত আসিলে উক্ত সমিতি তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন। এই 
অভিধান কি উদ্দেশ্তে ও কি রীতিতে সঙ্কলিত হইবে সেই সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশনে 

মর্টন প্রস্তাবিত নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হয়। 
উক্ত নিয়মগুলির মারমম্ এইরূপ £-- 
১। এই অভিধানে বাইবেল ও খ্রীস্টধম-সংক্রান্ত শব।বলী ব্যতীত অন্ত কোন শব 

থাকিবে না। 

২। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে কেবল ইউরোপীয় মিশনরীদের সাহায্য হইবে তাহা 

নছে, এদেশীয় গ্রীন্টধম€প্রচারকেরাঁও তীহাদের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য সকলেই একবিধ শব্দ 
ব্যবহার করিয়া একটী নৃতন ধারার প্রবত্ন করিতে পারিবেন । এই উদ্দেশ্ঠে বিভিন্ন শবের সহজ 

গ্রতিশব প্রদত্ত হওয়! বাঞ্নীয়। ইহাতে ব্যাখ্যামুলক কিছু নির্দেশ করা হইবে ন1। 
৩। প্রস্তাবিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইলে পর খ্রীস্টধম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদির অনুব।দ সহজতর 

হইবে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন লেখকের শিক্ষা! ও রুচি অস্থুদারে বিভিন্ন শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রদত্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার পর হইতে একই শের বিভিন্ন অর্থ-বিভ্রাট অনেকটা] 
লোপ পাইবে । এইরূপ একখানি অভিধান থ|কিলে পরবর্তী লেখকের! ছুরূহ শন্বস্থলে এই 

্রগ্থ হইতে প্রতিশব্ষ জানিয়া লইতে পাঁরিবেন। ইহার ফলে একজাতীয় প্রতিশব্ধ সমগ্র দেশে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। 

৪। এই অতিধানখাঁনি শুধু বাইবেলের অনুবাদ-কার্ধের জন্ট স্চলিত হইবে না| বাহার 

্ীষ্টধমসগুলক বিভিন্ন গ্রস্থাদি রচনা করিবেন তাহাদেরও যাহাতে ইহা কাজে ল।গিতে পারে 
সেই উদ্দেশ্টে ইহা! সম্কলিত হইবে। এইজন্য অনেক শব্দের একাধিক অর্থ নির্দেশ করিতে 

হইবে) ইহার ফলে অগ্ুবাদক ও গ্রন্থগঞ্কলনকতর্ণরা তাহাদের প্রয়োজনীয় শব খু'জিয়া 

লইতে পারিবেন। 

৫। ইতঃপূর্বে মুদ্রিত বাইবেলের বিতিন্ন অনুবাদ ও শ্রীস্টধমগূলক গ্রন্থাদিতে যে 
সকল শব্ধ ব্যবন্ৃত হুইয়াছে তাহাদের অনেক শব্দ এই অভিধানে থাকিবে। যে সকল 
স্থলে উপযুক্ত সু শবের অভাব লক্ষিত হইবে শুধু সেই সকল স্থলে নৃতন শব দেওয়া 
যাইবে। 

৬। এদেশে অবস্থিত গ্রীষ্টধম প্রচারক বিভিন্ন সমিতির সত্য লইয়! এই শাখা-সমিতি 
গঠিত হওয়ায় ইহার নিধ্ণরণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিধ্গরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারেনা । সমিতির সত্যদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, তাহারা সহজ ভাষায় 
বিভিন্ন শবের অর্থ দিতে প্রয়াস পাইবেন। 

৭| বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটী শব ব্যতীত অপর সকল বিদেশী পরিতাবা 
(8০4০ 0759) এই অতিধানে পরিত্যক্ত হুইবে.। “আলফা, 'অমেঘা+, “আমেন? প্রভৃতি 
কয়েকটা গ্রীক ও হীক্র শবের উপযুক্ত বাঙলা প্রতিশব ন! থাকায় এ সকল শব্দেরই ব্যবহার 
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যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হুইয়াছে। মর্টন উপরে উল্লিখিত বিধান সমূহ অনুসরণ করিয়া আলোচ্য 
অভিধান সঙ্কলণ করিয়াছেন। 

মর্টন প্রায় বার বৎসর পূর্বে বিশপ জেম্সূ-প্রস্তাবিত এই জ্বাতীয় অপর একখানি বৃহৎ 
অভিধান-সঙ্কলনের উদ্দোশ্তে গঠিত এক সমিতির সভ্য ছিলেন। সেই সমিতিতে বিশপ জেমস্ 

ও মর্টন ব্যতীত আর্কডেনকোরি, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মিল এবং ডাঃ এইচ এইচ: 

উইলসন সত্য ছিলেন। এই সমিতির সত্যদের দ্বারা সঙ্কলিত ছুইটা শব্-সথচী প্রচারিত 
হইয়াছিল। এই শব্দ-হুচীর লাধারণ নাম %[২600615118, 100 53:05100 095615811025 

01676501901) 01801 01 075 11096 11019010906 7311011081 8150. 10601081091 /61105 

প্রথমটা_ইংরেজী সংস্কৃত শব্হুচী, ইহা ডাঃ উইলসনের মন্তব্য সহ ডাঃ মিল কতৃকি 

সঙ্কলিত হয়। দ্বিতীয়টা-_ইংরেজী বাঙলা শব্ব-সচী, ইহ! মর্টন কতৃকি সঙ্কলিত। এই ছুই শব- 
সুচী মুদ্রিত এবং বিভিন্ন মিশনরীদের নিকট তাহাদের অতিমত সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল 
কিন্ত এই ব্যাপারে অন্যান্ত মিশনরীর1 আগ্রহ প্রকাশ না করায় এবং বিশপ জেমসের অকাল 

মৃত্যু হওয়ায় এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। উক্ত ইংরেজী বাঙলা শন্দসথচীটা গত ১৮৪৪ খ্রীস্টাবে 
কলিকাতা গ্রীশ্চিয়ান অবজারভার পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল । 

আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ লং-এর তালিকায় আছে ১। ইহার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়াম 

গ্রশ্থগারে রক্ষিত আছে। আমি যে-খণ্ড দেখিয়াছি তাহার আখ্যাপত্র ছিন্ন, সেইজন্য আখ্যাপত্র 

দেওয়া গেল নাং। নিম্নে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল। 
1. 41075956, শাস্তকরণ, কোপ নিবৃন্তিকরণ, কোপ নিবারণ) পুঃ ৬ 

2, 13201) (2. 111523010) 901)199960 00 19৩ 21)011 22 £811015 ) বাথ অর্থাৎ মগ্ভা- 

দির পরিমাপ পান্র বিশেষ, পূঃ ৭ 

3, 00116151919 ত্বক্চ্ছেদ 071১05৩৫ 0০ পরিচ্ছেদ 01: 11018113011, পৃঃ ১৩ 

4. 70050 2110 29115, মৃত্তিক1 এবং ভগ্মমাত্র অর্থাৎ অগণ্য মন্ষ্যমা্র 

কীটান্ুকীট, পৃঃ ১৩ 

5, 7710৩1, মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি, প্রাচীন ব্যক্তি, পৃঃ ১৪ 

6. 61101, কল্যান, দুখদশা, মাঙ্গল্য, স্বচ্ছলতা, পৃঃ ১৫ 
2. 0০৫-01110, ধমপস্তান, ধর্মশিষ্য, পৃঃ ১৬ 

৪. 77010051150 হোম, হোত্র, পৃঃ ১৭ 

9, [0651:085801: মধ্যস্থ, পরমাঙ্গল প্রার্থক, পৃঃ ১৮ 

10 ৮৪1] (০01 025 (5:01016 ) মহামন্দিরের আবরণ ব! ব্যবধান বস্ত্র বিশেষ 
(০012 101) পুরুষসংসর্গত্যাগিনীর মুখাচ্ছাদন বস্ত্র, পঃ ৩, 

১। এই গ্রন্থের উল্লেখ লং'এর তালিকায় আছে । যথা১--"[5 1845, 310208 201150050 ৪ 3101108], 

[15591951081 ৬০০৪১8187, 09. 81) 01800 3628911 :29,1 

২। এই পণ্ড রয়েল এসিয়াটিক মৌসাইটা অধ বেঙ্গগের গ্রন্থাগারে আছে । 
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১৮৪৯ 

স্ুলবুক সোসাইটীর ৪র্থ কার্যবিবরণীতে জান! যায় যে,রামচন্্র বিগ্ভাবাগীশ তাহার বাঙলা 
অভিধানের স্বত্ব ৩**২ টাক মুল্যে উক্ত সোসাইটার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই 
অতিধান স্কুলবুক সোসাইটার সম্পাদক জে সাইকৃস্ কতৃক পরিবতিত ও পরিবধিত হইয়া মুদ্রিত 
হয়। সাইক্স-সঙ্কলিত এই বাঙলা অভিধানের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হুইয়াছিল। উ্ভ 
সোসাইটীর ১৩শ ১ ও ১৮শ কার্যবিবরণীতে এই অভিধানের উল্লেখ আছে । ১৮শ কার্যবিবরণী 

হইতে জান| যায় যে উহ্থার ছয় হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। অতিধানের আখ্যাপত্রে 
সাইকৃসের নাম নাই। কিন্তু স্থলবুক সোসাইটার কার্যবিবরণীতে তাঁহার উল্লেখ আছে। সাইকস্- 
সঙ্কলিত এই অভিধানের প্রথম সংস্করণের উল্লেখ উক্ত সোসাইটার ১৩শ ও ১৪শ কার্যবিবরণীতে 

পাইতেছি। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৫ খ্রীস্টাবে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের একথণ্ড ইত্ডিয়া 
অফিস লাইব্রেরীতে আছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ [?] ১৮৪৯, তৃতীয় সংস্করণ [?] ১৮৫২ 

চতুর্থ সংস্করণ [1] ১৮৫৩ এবং পঞ্চম সংস্করণ[?]১৮৫৭ শ্রীষ্টাবে মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের শবধ- 
সংখ্যা ল্লাধিক ১৩ হাজার । ইহাতে প্রতি পৃষ্ঠায় ছুই কলম করিয়া শব্ধ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত 
হইয়াছে। উক্ত অভিধানে তৎসম, তদ্তবৰ ও দেশী শবের সংখ্যাই অধিক | শবসমূহ 
অকারাঁদি বর্ানুক্রমে মুদ্রিত। ২।৪টা বিদেশী শব্ও আছে। আলোচ্য অভিধানের তৃতীয় 
সংস্করণের উল্লেখ লং-এর তালিকায় আছে ২। চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ শ্রীছ্ট জেলার সিঙ্গের- 
কাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুর্ণা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। পঞ্চম সংস্করণের উল্লেখ স্কুলবুক 

সোসাইটীর ১৯শ কার্য বিবরণীতে পাইতেছি। এই সংস্করণের একখণ্ড ব্রিটিশ মিউপ্দিয়ামেও আছে। 
নিয়ে এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে কয়েকটা শব ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল : 

১। অকল্পন, প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তবিক | পৃঃ ১ 

২। আড়ট্র, আড়ষ্ট, অবশ, শক্ত, অনময। পৃঃ ১৯ 
৩। ইরা, বাক্য, ভাষা, তৃমি, মদ্য। পৃঃ ২৭ 
৪1 উল্টা পাল্টা, ফেরেফারে, গোলমালে। পৃঃ ৩৫ 

১] 448 00110 05 আ01 15 005 735082111 10061013915, ৬100 18051701505100115 118 

131618911/, 16101817619 5810. 0086 0515 15 206 2 106 1016 210 010. 011 60121£90. : 03৩ 
91118151276116 1107/০5৩] 15 50009 0286 16115181715 5110050000০ 021150 2 11657 [)10- 

10001, 11) 05 10160819090 0110 5০01 11118110121 990160915 1185 00510 £1581 

0911)5) ৪106 15 600150 60 02৩ 0020155 01 (11 001211156, 0, ১. 3, 97136 

150০0: 0, 14. 

২। %800০01 73008 9০9:605 73518911 10100309825, 320. 10৫. 1859 1; 00,234 

12 2৩,১ 19,000 70:09) 5. 9, 5, 91581 305 2610885, & 515 ৪০০৫ 015002817 

10: 03811011615 (86 11821110125 016 11 33281? 2:20 21৩ ৩1 01095. 

৪ ৮ ১২, 
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৫ এড়াটিয় ,লমল, মন্দ, অধম, দ্বৃণিত ।পৃঃ ৩ 

৬| ওরমা, টশকানী লি'য়ানী, সেলাই । পৃঃ ৩৯ 
৭। কলপ, মণ্ডপ, কাই, মণ, লেই। পৃঃ ৪৪ 

৮। খতিয়ান, সংখ্যার্থবহি। পৃঃ ৫৭ 

৯| গালগুল, গালাঘুষ1, জনরব, গপ-প। পৃ* ৬৫ 

১০। ঘটাটোপ, ডোলি আদির আচ্ছাদন । পৃঃ ৬৯ 

নিয়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র প্রদত্ত হইল। ১ 
দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র £- 
'অভিধান।/ যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অকারাদি বর্ণঞ্মানসারে / অর্থের 

সহিত / বঙ্গতাঁধার বছ শব্ধ সংগৃহীত হইল । / 78518911 101001028757 / [০ 06৩ ৪৩ ০ 

9659015./ 0, ৪. 7, ও, / 0৪100659:/ 11126602605 09100 9০120013001 9০9০5075 

2593, 210/ 9010 ৪৮ (612 70190316015, 0110012গ 008৫./ 1849/” পৃঃ২+ ২৩৪) 

তর্প ই” 

৬. রঃ আকার, ৬২ »* ৪১ ইঞ্চিি। ৰ 
4 

চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র £- . 
“অতিধান।/ যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অকারাদি বর্ণক্রমানুসারে / অর্থের 

সহিত / বঙ্গতাষার বহু শব্ধ সংগৃহীত হইল ।/ 96178811 10100003915) / 0 (0 05৩ ০01 

5019015, / 0. 9. 93, ৪. / 091০8666 :/102110650. 26075 09101105. 5০:০০1-80০02 

9০০1655 01593, 800. 8010 926/ [10611 1061009160155 03100127008, / 18591” পৃ*২২৮ 

আকার ৬২-৮ ৪১- ইঞ্চি 

১৮৫২ খী: 
সকুলবুক সোসাইটী কৃতি ১৮৫২ খ্রীস্টাব্ে একখান৷ বাঙলা ইংরেজী অভিধান মুদ্রিত 

হয়। এই অভিধানের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটার ১৮শ কার্যবিবরণে পাইতেছি।* লং-এর 
তালিকায় ও এই অভিধানের উল্লেখ আছে। তাহাতে উক্ত অতিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ 

মুদ্রিত হইতেছে বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে ২। লং-এর তালিক! ১৮৫৫ খ্রীপ্টাৰে 

১। দ্বিতীয় মংস্করণের একখও ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ও এ্রহট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের লদানদ ও 
জয়ছুর্গ৷ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, এবং চতুর্থ সংস্করণের এক খণ্ডও ্্ীহট জেলার উক্ত লাইব্রেরীতে আছে। 

২। 43908811810 7328191. 10106101829) 15 ৩৫.) 1852, 19000 00155, 9, 9.5, 
2100 6৫. 19 006 7015595. 

* 48735118811 8:20 7281155 0100025151০: 2৩ 036 01 80170013, ৮19 
ত০01103৩ ০৮010016055 2 55155 01 602 90০০1 10106102882159) ০০022191150 29 12৩ 

982:5/577) 10015 55001811510: 005 056 01 5005005 10 ৩ 10515 01051055, 10৫ 



দ্বিতীয় সংখ্যা] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৯১ 

মুজিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটীর ১৮শ কার্যবিবরণীতে (৩৮বর্ষ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই অভিধানের 
যে উল্লেখ আছে তাহা! হইতে জানা যায় উক্ত অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৬, এবং মূল্য ॥* 
ছিল। এই অভিধানের ৩১০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। ইহার উল্লেখ বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথি পত্রের 
৪১ নম্বর সংগ্রছেও আছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। এই অভিধান 

সুলবুক লৌসাইটীর তদানীন্তন সম্পাদক জে, সাইকস্ কতৃক সম্কপিত। 

১৮৫৫ স্্রীঃ 
১৮৫৫ শ্রীষ্টাবে এইচ৬ এইচঙ উইলসন-সঙ্কলিত রাজস্ব ও বিচার-সংক্রান্ত শবাবলীর 

এক অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহাতে আরবী, ফার্সী, হিন্দুস্থানী, সংস্কত, হিন্দী, বাঙলা, উড়িয়া, 

মরাঠী, গুজরাট, তেলেগ, কর্ণাট, তামিল, মলয়লম ভাষায় ব্যবহৃত সকল রাজস্ব ও আইন- 
সংক্রান্ত শব সংগ্রহ করিয়া রোমান বর্ণান্রসারে রোমান অক্গরে মুদ্রিত হইয়াছে । রোমান অক্ষরে 
লিখিত বাঙলা শবের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে বঙ্গাঞ্ছরে সেই শব্দটা মুদ্রিত হইয়াছে। এই 

অভিধানে ফস্টরি, কেরী, হুটন প্রভৃতির অতিধানে নাই সেরূপ বহু আইন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত শব্দ 
স্থান পাইয়াছে। এই অতিধানখানি প্রধানতঃ বাঙলা ভাষার অভিধান নহে । কিন্তু ইহাতে 

বাঙলা শব ও তাহার ইংরেজী অর্থ থাকায় বাঙল' অঠিধান-গ্রস্থের পরিচয়ে ইহার উল্লেখ করিতে 
হইল। এই গ্রন্থখানি ঈস্ট ইত্ডিয়৷ কোস্পানীর কোর্ট অফ. ডিরেক্টারদের নির্দেশে সঙ্কলিত ও 

প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠায় ছুই কলম করিয়া শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত। 
নিয়ে এই অভিধানের কয়েকটী বাঁঙল! শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল :-_ 

1. 60212) 36106, (5. আবেদন ) & 0১60001, 9 19191110 810 89091, 1), 9, 

2. 8৫90 01215013626. (আড়ৎ) 4 52161101156, ৪. 90016 0৫001119160 1১5 

৪ 1:09169816 05811) ০012. 0101101901150 7; 7 701806 1101) ত11101) 211 17050 1901017956 

1196 0295 2176, 10, 5. 

3, 5091) 9618. (আডিড ) 4১ 005. 01 ০00৫1107161) 25৩11 0০0 1১519015 আ10 

816, 01 চ111096 2110651015 7616) 1110269 61811675210 01191106115, 1), 5. 

4,801) 017 50171, 96108. (আডি, আটি ) 4 21689016০01 ০880105) 60081, 

11) (006 1061810901111000, ০01 ০8100059) 00 01০ 108005. 0.2 

5, 5£011,773678, (আগুরী ) 4& 10 08506 3 2109015 0010580015, 011 

81169 ৫031965 01) 1. :% 36108811 10106010915) ০01 1100 005 51:01) 10052110 

15 00 9815, 2. 110 000£139512 900. 35118911 10100028157 016 96001)0 6910101) ০0: 

₹712101) 15 06105 5010: 9, 41 200211510 1010001875, 01 ছা10101) 00৩ ঠি50 01602 

01 5,000 ৫090159 19 02. 5816: 4. ৮75 13528911 2110 110611511 10100100920 11061 

1101105, 16 ০0101091115 216 78658) 820. 96115 9 চ৩16 2111199 ৪. ৫০0 11 60101011 

01 81000 69719 1189 06511 0::0660.8 0. 5, টি, 8. 1800 8৩007612027 
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6. 4.1, 661, 73628. ( আইল ) & 08206 01112081001 62101] 1025121£ £ 

015151012 1১৩661 66105, 8 190101110915 111911) 211 €1001)2111-115110, 00 13. 

7. 402, 860. (আখা ) & 5901 0: 798) ৪ 10171906, 966 2152, 0. 16. 

8, 5197], 8676. ( আপিল ) 175 7718115 ০:1৫ 40691, 09, 29, 

9, 7812) 382. ( বইন, ও. ভগিনী ) 4১ 91961, 0 47, 

10. 32108125) 0012000015) 3018910, 73618. ( বাংগলা।, 0:01)81)15 £010 

13817£9) 31891) 4 (19/01160 ০0/286) 90011 5 19 05012115 0০001316015 141101962105 

12 00৩ 07105111065 ০0110 10111015 02106011005015, 1), 59, 

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা-_ 
%4/01095815/01/ 1001018] 8170 26561706 151019/410 ০0105600] ০0105 

০0০০৮111718 10 00181 1000111610695/1২61800% 10 005 40710150500 01 00৩ 

00551106100/01101105 [10019)/ 10100 00614১19010) 051519197100050911) 98105806 

[71107) 7351881) 0110) 81815603/10012815007) 1051080) 81095) 22011 

11919091210),/4110 00157 140116025395/0010131150 920. 7১010151760 0205: (6৩/ 

40009021001 00৬ 70100291916 10106 00106 0£ 10116001501 056 / 00850111019 

0011198115,/7351]7. নু. 11502, 21. &, ছি ও, 947470181180 00 005 8850111019 
000008:05) 8:50/130061 71015950701 981191011 10 006 [012155190 ০01 0%1010,/600,660, 

€0০১/1,020010:/ 1), নু. 41190 200. 00,/300155911615 00 06 70110191016 15851 

11012 00207192115 011)00007৮/, (1855. ) 00-315 +798 + 4.১ 

আকার ১১১৮১ ইঞ্চি। 

(১) এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী ও রয়েল 

এসিয়াটিক মোমাইচী অফ বেঙ্গলের লাইব্রেরীতে আছে। 



ঈশ্বরসত্তাবিষয়ক প্রমাণত্রয় ৪ 

অধ্যাপক শ্রীগিরীজ্্রনারায়ণ মল্লিক এম্. এ. 

ধর্মবিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন ধর্ম মানবপ্রকৃতির পক্ষে কেবল প্রয়োজনীয় নয়, কিন্ত 
অপরিহার্য । এই মতবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যান সম্ভবপর হয় যদি আমরা ঈশ্বরসত্ত| সম্বন্ধে ষে সমস্ত 
প্রমাণ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! করি। কারণ এ মতবাদ অনুসারে মানুষের যুক্তিক্ষম 

ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে এমন একট! কিছু আছে যাহার দরুণ ইহা! পরিচ্ছিন্ন বস্তর চরম 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে নাঃ পক্ষান্তরে নিরুপাধিক (41501015 ) তূমা জ্ঞানময় 
পরতত্বের প্রতি উদ্ুখত] ও তদ্বিষয়ক চেতনা ইহার মধ্যে অপরিহার্য ঙ্গরূপে হ্ুপ্তভাবে নিহিত 

থাকে, এবং ঈশ্বরসত্তাসন্বন্ধীয় গ্রমাণগুলি এই তথ্যেরই অভিব্যক্তিমাত্র। প্রমাণ এই কথাটার 

সাধারণ চলিত অর্থে বিচার করিলে বলিতে হয় যে ঈশ্বরসভার প্রমাণসমূহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত 

আপত্তি সাধারণতঃ উত্থাপিত হয় সেইগুলি তাহার পক্ষে সঙ্গত বটে, কিন্ত প্রণিধান করিলে 

দেখা যায় যে উক্ত প্রমাণসমূহ ধর্মের নিগৃঢযুক্তির বিশ্লেষণমাত্র। যে প্রণালীতে মানুষের 
জীবাত্বা ঈশ্বর-চেতনার তৃমিকায় আরঢ় হইয়া তাহাতেই স্বীয় উধ্বতম প্রকৃতি বা স্বরূপের 
পৃর্ণোপলব্ধি করে, প্রমাণসমূহ সেই প্রণালীর বিভিন্ন স্তর নিদেশি করিয়া থাকে। এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে দেখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে প্রমাণগুলির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে, এবং তাহাদের 

ক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা এক্ষণে সেই উপযোগিতাই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস 
পাইৰ। 

বিজ্ঞানসম্মত ক্রম অনুসারে প্রমাণসমুহকে নিয্লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 

যাইতে পারে, যথা-_ 

(১) জগদ্বিকা রা শ্রয়ী প্রমাণ ( 0০92101051021 0:00£)) 

(২) জগতের রচনাশিল্পাশ্রয়ী প্রমাণ (/[51501081951 17001), 

(৩) ঈশ্বরচেতনাশয়ী প্রমাণ ( 00910981081 7:০90£ ), 

এই ক্রম অনুসারে বর্ণিত হইলেই ধমের নিগৃঢধুক্তির প্রণালীগত বিভিন্ন স্তর ইহাদের দ্বারা 

অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । 

(১) প্রথমতঃ জগদ্বিকারাশ্য়ী প্রমীণের বিষয় আলোচনা করা যা'ক। জগতের 
পদার্থগত অনিশ্চয়তা] ও অস্থায়িত্বকে আশ্রয় করিয়া এই প্রমাণের যুক্তিবচন প্রবর্তিত হয়। 

ইহার সংক্ষিপ্ত মমণর্থ এইরূপ--আপেক্ষিক পদার্থ-সম্বলিত জগৎ বিগ্যমান রহিয়াছে, অথবা, যে 

ব্যাবহারিক জগৎ আমাদের ইঙ্জিয়ের দ্বারা সগ্ভোবেষ্ভ তাহা! আপেক্ষিক ও সোপাধিক, সুতরাং 
পক ৮ সপ পপ পপ ও ৪ শপ. পপ 

* ত্বধ্যক্ষ কেয়ার্ড-প্রণীত ধম'বিজ্ঞান-অনুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ক্রমে লিখিত । 
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নিরুপাধিক সত্তাসম্পন্ন কোন বস্তু আবশ্তিকরূপে বিছ্যমান আছে। যাহা! অন্ত কোন কিছুর 

অপেক্ষা না. রাখিয়া কেবল ইন্জরিয়ান্ভবের দ্বার] বেগ্য এমন যে জগৎ তাহার মধ্যে সারবত্ত। ও 
স্বাতক্জ্য কিছুই নাই--এই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বতান প্রমাণের গোড়ার কথা। জাগতিক 

পদার্থের ব্যাখ্যান স্বতশ্্রূপে সম্ভবপর নয়) এবং এই ব্যাখ্যান করিতে হইলে মানুষের মন জগত্ 

বহ্ভূততি কোন বস্ত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য, এবং যাহ! অন্য নিরপেক্ষভাবে প্রতীত, শ্বতন্ত্র ও সারবান্ 
এমন এক বস্ত্র চেতনায় মানুষের মন স্থৈর্য ও শান্তিলাভ করে। এই যুক্তিবচনে চিন্তার যে 

গতি নিহিত রহিয়াছে তাহা নানা আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জগৎকে 

বিকারাত্মকরূপে ধারণ! করিয়া তাহ! হইতে এ সমস্ত বিকারের উদ্ভব স্বরূপ কোন নিরুপাধিক 
বস্তর সত্। সিদ্ধান্ত করা! যায়। অথবা, জগৎকে কার্ধরপে চিন্তা করিয়া তাহা হইতে চিন্তনের 

উধ্বগতিতে প্রাথমিক মূল কারণের সত্তা সিদ্ধান্ত করা যায়। অথবা, আরও ব্যাপকভাবে বিচার 

করিলে, জগতের পরিচ্ছিন্ত্ব ভাবনা কর! হয় এবং তাহার দরুণ সেই পরিচ্ছিন্নতার পরম আশ্রয়- 

স্বরূপ নিরুপাধিক ভূম! বস্তুর সত্তায় উপনীত হওয়া যাঁয়। কিন্তু, যে ভাবেই হউক না কেন, যুক্তি 
বিচারের মর্মর্থ একই হইবে। দৃষ্ান্তচ্ছলে বল' যাইতে পারে, জগদগত কার্যকারণ সম্বস্কের 

ধারণা লইয়া যদি উক্ত প্রমাণ প্রবৃত্ত ছয়, তবে তাহার দ্বার গ্োতিত ধুকিবিচারবাক্য এইরূপ 

হইবে-+যাহ! কিছু আবপ্তঠিক বা অপরিহ্ার্যরপে বিগ্ঠমান নয় তাহার সত্তা বলিতে বুঝায় অপর 

এক বন্ত ইহার কাঁরণরূপে বিষ্কমান আছে, এবং সেই কারণবস্ত আবার আবপ্তিক না হইলে 
তাহার কারণান্তরের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এইপ্রকারে পরিচ্ছিন্ন ও অনিশ্চিত পদার্থ 
সমুহের কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে গেলে অবশ্ঠ তাহা অগ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে এবং যাহা 
অপ্রতিষ্ঠ তাহার ভাবনা করা যায় ন! ; সুতরাং এ কারণপরম্পরার পর্যবসানম্বরূপ এবং আদি- 

কারণতৃত এক বন্তর ধারণ। মানবমনের পক্ষে অপরিহার্য ; এই কারণই হইবে অকারণ অর্থাৎ 
নিজেই নিজের কারণ এবং অন্তনিরপেক্ষতাবে তাহার সত্তা অবশ্য স্বীকৃত হইবে। 

উপরের যুক্তিবিচারের নগ্নত1 পরিহারপূর্বক বাস্তবতার আশ্রয় করিলে বলিতে হয় উক্ত 
প্রমাণের দ্বার! নিয়লিখিত তথ্য অভিব্যক্ত হইতেছে-_যে পরিদৃশ্তমান জগতের আমরা অংশমান্র 

তাহা যে স্বরূপতঃ ক্ষণিক ও নিঃসার এই ধারণা আমাদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন 

না করিয়। থাকিতে পারি না) জীবনের অভিজ্ঞতা যেন জোর করিয়া অ মাদের মধ্যে এ ধারণা 

উদ্রিন্ত করে ) এই ক্ষণিকত্বজ্তানকেই আমাদের মধ্যে ধাসিকভাবের প্রথমাবি9ষাবের কারণ বলা 
যাইতে পারে। অবশ্য এই প্রকার ধারণ] সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে জাগ্রত হুইয়াছিল তাহা 

নিধ্ণরণ করা যায় না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহ! আবহমান কাল হইতে চলিয়া 

আসিতেছে এবং সকল দেশের সকল সভ্যঞ্জাতির ইতিহাস আলোচন৷ করিয়া এই তথ্যই সর্বত্র 

সমান বলিয়! প্রতীত হয়। 

" *বাগতিক পদার্থমাত্রই ধ্বংস পাইতেছে, তাছার উপভোগের আকাজ্জাও সর্বদা 
বিলীন হইতেছে,” “পরিদৃশ্যমান বস্তমাত্রই পাধিব ও ক্ষণন্থায়ী”, “বাম্পের ভ্তায় আমাদের জীবন 
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ক্ষণরালের জন্ঠ আবিভূর্ত হয়, পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া যায়”_-এই সমস্ত উক্তির দ্বারা যে মনোভাব 

ব্যক্ত হয় তাহা মানবতার ইতিহাসের ন্যায়ই প্রাচীন, অর্থাৎ মানবতার প্রথম আবির্ভাবের কাল 

যেরূপ অন্তাঁপি নিধর্ণরিত হয় নাই এবং হওয়া সম্ভবপরও নয়, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে এই 

প্রকার মনোভাব সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে । এই মনোতাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে 

দেখা যায়-নাটকাতিনয়ের মত এই যে মনুষ্যজীবন তাহার যেকোনও অঙ্ক আমাদের নেব্রপথে 

পতিত হয় তাহাই ক্ষণবিধ্বংসী, সুতরাং সমগ্র জীবনটাই ক্ষণস্থায়ী । জীবনে কত আশা! আকাঙ্ঞা 

আমরা হৃদয়ে পোষণ করিয়! থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা কি বলে না কোনও 

আঁশ! আকাঙ্মার পর্যাপ্ত তৃপ্তি নাই? বাসন! পরিত্ৃপ্তির জন্য বিষয় বন্তই না আমর! তোগ 

করিতেছি, কিন্তু তাহার দ্বারা কি বাসন কখনও চরিতার্থ হয়? সম্পদের লালসায় আমাদের 

ঘোরাথুরি ছুটোছুটির কি অস্ত আছে? কিন্তু কে কবে সম্পদকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারিয়াছে? 

এই যে আমার কত চেষ্টার কত আদরের সম্পত্তি, ইহা চিরকালই আমার করতলগত হইয়া 

থাকিবে 'এমন কথা কি, কেহ কখনও বলিতে পারিয়াছে? পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার জন্য 

আমর! কত লালায়িত, কিছু, যত উন্নত হউক, কোনও পদ্াধিকার বা প্রতিষ্ঠার স্থিরত্ব কি আছে? 

যাহাকে লাত করিলে আমাদের যাবতীয় অভিলাষ ও উদ্বেগের চরম অবসান ঘটে এমন 

কোনও পাধিৰ দ্রব্যের সারবস্তা ও স্থায়িত্ব কেহ কি কখনও কোন জায়গায় দেখিয়াছে? সংক্ষেপে 

বলিতে গেলে, সমগ্র জগতের ও জাগতিক সর্ব পদার্থের নিঃসারতা ও ক্ষণিকত্ব আবশ্যিকরূপে ও 

নিবাধে আমাদের মধ্যে এমন এক মনোভাবের উদ্রেক করে যাহার প্রেরণায় আমরা মরুমরীচিকা- 

ময় এই জগতের অন্তরালে বিরাজমান যে পরম সত্য তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই; এইসদ্বস্তই 

হইতেছে শাশ্বত শৈলশিখর যাহার উপরে, বিষয়বস্তরূপ তরঙ্গমালার প্রবাহে দুরে উৎক্ষিণ্ 

হওয়ার উপক্রম হইলেও আমরা স্থিরতাবে দীড়াইয়! থাকিতে পারি। 

জগৎ অস্থায়ী ও মায়িক এই যে অনুভবের কথা উপরে বলা হইল, তাহার মধ্যে এমন 

একটা কিছু আছে যাহা মান্থুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরচেতনার সুপ্তসত্তা আতাসচ্ছলে ব্যক্ত করে। 

আমাদের সসীমত্বের জ্ঞানই বলিয়। দেয় যে আমরা এ্জ্ঞানকে উল্লজ্ঘন করিয়াছি । যদি আমরা 

নিক পরিচ্ছির হইতাম, তবে আমাদের মধ্যে পরিচ্ছিবত্থের চেতনাই থাকিত ন!। পূর্ণতার 

আদর্শের চেতনা আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা কখনই স্বীয় অপূর্ণতার ধারণা করিতে 

পারিতাম না। 'জগতের যাহা ক্ছি সমস্তই মানসিক, মিথ্যা ও ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ এই একার 

অনুভূতি বলিতে বুঝাৰ আমাদের যধ্যে সত্য বা নিরপবাদ-সদ্বস্তর হুপ্তচেতনা আছে যে বন্তই 

হইতেছে জগতের বিনশ্বর ও বিকারশীল পদার্থ সমূহের পক্ষ মাপকাটি বা আদর্শস্বরপ। আমরা 

যে জগৎকে ইঞ্জিয়বেস্ত অস্থায়ী পদার্থসমূহের আধাররূপে দেখিয়া থাকি তাহার তাৎপর্য হইতেছে 

যাহা! আদে৷ বিকারশীল নয় এবং যাহা অধোক্ষত এমন এক শীঙ্বত জীবনের ধারণ' দুপ্তভাবে 

আমাদের মধ্যে বিস্তঘান আছে। কিন্তু এই যে অন্ৃতবের কথা উল্লিখিত হইর্ল তাহাকে বদি 

আমরা নগ্ন যুক্তিতর্কের তাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাই, যদি আমর' তাঁছাকে অবরোহ- 
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আন্ুমাশিক প্রমাণের (85110981560 9:০০£) আকার দিতে চেষ্টা করি, তবে তাহার দ্বার উহার 

তাৎপর্যের অপব্যাখ্যান হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে যাবতীয় গ্রচলিত আপত্তি প্রযুক্ত হইবে। 
বতমান প্রমাণ সম্বন্ধে সর্বপ্রধান আপত্তি এই যে যথার্থ তর্কশীস্তরীয় রীতি অন্ু্ারে এই 

প্রমাণ প্রয়োগের ফলে যাহ পাওয়। যায় তাহ! একটা অভাববস্ত মাত্র, এবং যে ভাববন্ত ইহার 
ফল বলিয়? অনুমিত হয় তাহা স্যাষ্যভাবে ও সঙ্গতরূপে সিদ্ধান্তিত হয় না। উপরে প্রদর্শিত 
হইল যে এই প্রমাণ প্রদর্শনের মধ্যে একটা অনুমান-বাক্য আছে এবং যাবতীয় অনুমান-বাকোর 
মূল নীতি অঙ্থুসারে ইহার সিদ্ধান্তবাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্য অপেক্ষা! অধিক ব্যাপক কখনই হইবে না। 
প্রথমে গিরুপাধিক তুমাবস্তকে কারণরূপে স্বীকার করিয়া তাহা হইতে পরিচ্ছিন্ন কার্যপদার্থ 
সিদ্ধান্তিত করা যায় বটে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার বিপরীত ধাঁর' কখনই গ্রাহ নয়, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ 
বন্তকে প্রতিজ্ঞাবাক্য করিয়া তাহা হইতে অসীম বস্ত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কোন 
পরিচ্ছিন্ন অস্থায়ী কার্য পদার্থ হইতে অপর এক তন্্রপ কারণদ্রব্য সিদ্ধান্তিত হইতে পারে, বড় জোর 
এ্ররূপ কারণদ্রব্যের নিববধি পরম্পর সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা ষায়। কিন্তু এই প্রকার কারণপরম্পরা 
অপ্রতিষ্ঠ হওয়য় অন্নম!তার মন তাহাতে স্থর্য লাভ করিতে না পারিয়! সেই পরম্পরাঁর নিরবধিক- 
তাৰ বিসর্জনপূর্বক এমন এক কারণ দ্রব্যের অন্থমান করিয়া থাকে যাহা কখনও কার্য নয়, যাহা। স্বয়ং 
নিজেরই কারণ এবং যাহা পরিচ্ছেদাতীত ভূমাবন্ত ১ কিন্তু এখানে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 

যে এই প্রকার সিদ্ধান্তীকরণ সম্পূর্ণ যাদচ্ছিক ও অসঙ্গত। একথা সত্য যে কোন সসীম অনিশ্চিত 
পদার্থের প্রতিষেধ করিয়াই আমরা উন্নততর বস্তুর ধারণায় উপনীত হইতে পারি-_যাহা' শুদ্ধ কারণ 
ও কার্ধকারণ ভেদশূন্য এমন এক বস্তর ধারণায় উপনীত হইতে পারি, কিন্তু অনুমান প্রক্রিয়ায় কোনও 
সঙ্কুচিত প্রত্যয় বা নীতি হইতে সিদ্ধান্তরূপে কোনও ব্যাপক প্রত্যয় বা নীতিতে উপনীত হওয়া 
তরকশাক্স-সম্মত নয়। “পরিচ্ছিন্ন বস্তর নিরবধিপরম্পরার তাঁবন; করিবার সামর্থ্য আমাদের মনের 

নাই” কেবল এই জন্ই যথার্থ ভূমাবস্তর ধারণা অবতারণ করিলে অবশ্য বলিতে হয় যে আমাদের 
অবলম্বিত তর্কপদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং সেই ভ্রুটি বন্ধস্তরের আবরণে প্রচ্ছাদিত হইল। 

উপরোক্ত আপত্তি প্রকারাস্তরেও ব্যক্ত করা যাইতে পারে। যেভাবে সিদ্ধাস্তকরণ 

হইতেছে তাহা হইতে মনে হয় এখানে সিদ্ধান্তিত বন্তটা প্রকৃতপক্ষে ভূম! বা অপরিহার্য বন্ত 
নয়। যথার্থ ভূমা না হওয়ার পক্ষে কারণ এই-_যে জগৎ-সত্তা হইতে এই তৃমাতত্ব সিদ্ধান্তিত 
হইতেছে তাহা এ ভুমাতত্বের বাহিরে তাববস্তর্ূপে বিদ্যমান থাকে, বল! বাহুল্য জগতের 

ব্যাবহারিক সত্তা ও সত্যতা প্রথমেই স্বীকৃত হয়। গ্থুতরাং এ ভূমাতত্ব জগৎসত্ভার দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে সসীমবস্ত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত বস্তুকে অপরিহার্য বলা 

চলে না, কারণ জগৎ ও এই বস্তুর মধ্যে কার্যকাঁরণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং যেখানেই এই সম্বন্ধ 
থাকে সেখানেই কার্যদ্রব্য কারণের দ্বারা যেরূপ পরিচ্ছন্ন হুয় কারণও কার্ষের বার] সেইরূপ 
পরিচ্ছন্ন হয়| যদিই ব! এই যুক্তির দ্বারা উক্ত বস্তুর অপরিহার্ষতা প্রতিপন্ন হয়, কিনব সে 

অপরিহার্যত1 সন্তা-গত হইবে না কেবল কার্যকাঁরণ সন্বস্ধগত হইবে। ছুইটা বস্তর এরূপতাবে 
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ভাবনা করা যাইতে পারে যে যদি তাহার' বিস্ধমান থাকে তবে একটী অপরের কারণ 

ন। হুইয়া থাকিতে পারে না) কিন্তুইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে প্র কারপত্রব্য কার্ধ- 
দ্রব্যের সহিত অপরিহার্য সন্বন্ধবক্ত হইলেও তাহার সত্তা অপরিহার্য হইবে। 

উপরে দেখান হুইল যে বতান প্রমাণপদার্থ তর্কশান্ত্রসন্মত যুক্তি প্রদর্শনে অসমর্থ; 

তখাপি অপর এক দৃষ্টতঙ্গীতে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে ইহার মধ্যে যথার্থ উপযোগিতা 

নিহিত আছে। আমরা দেখিয়াছি, জগতের অস্থায়িত্ব ও পরিচ্ছিন্নতার অনুভবের মধ্যে 

মান্থুষের মন অক্ফুটভাবে ভূমাতত্বের চেতনাধুক্ত হয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মন এই চেতনা 

ভূমিকায় উন্নীত হয়, সে প্রক্রিয়ারই প্রথম স্তর হইতেছে বতমান প্রমাণ পদার্থ। আমরা 
পরিচ্ছিন জগতের প্রতিষেধ করিয়া! থাকি এই জন্ত যে স্বীয় "আধ্যাত্মিক প্ররুতির দরুণ 

আমরা প্রন্ছন্নভাবে ভূমাবস্ত সম্বন্ধে সচেতণ হই এবং কোন এক অদম্য অস্তঃপ্রেরণার দ্বার! 

সেই বস্তর সন্ধানে প্রবুন্ত হই। অসীমের সন্ধানে চিন্তার এই প্রথম অভিযানে যে জ্ঞান 

আমর! লাভ করি তাহা অপর্যাপ্ত হইতে পারে কিন্ধু কখনই মিথ্যা বা ভ্রমাত্বক নয়। 
ভূমাতন্বের ষে ধারণ পরিচ্ছি্নত।র প্রতিষেধ ব' খণ্ডন করে, তাহাঃ যতই অন্ুট ও অপর্যাপ্ত 

হউক ন| কেন, সর্বদাই সত্য এবং উন্নততর জ্ঞানলাভের পক্ষে অপরিহার্য প্রথম সোপান । 

এই প্রধম সোপান আশ্রর করিলে দ্বিতীয় সোপানের অতিমুখে আমরা সেই একই অস্তঃ- 
প্রেরণার দ্বারা থেন দ্বোরপৃরক চালিত হই। তূম।চেতন1 উপলব্ধির এই স্তরে যে নিগুঢ় যুজি 
আছে তাহাই পূর্বকথিত দ্বিতীয় প্রমাণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং সেই প্রমাণই 

সাধারণতঃ জগত্রচনা শিল্পাশ্রয়ী প্রমাণ নামে অতিহিত। 

(ক্রমশঃ ) 

বেদান্ত দর্শন 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 

প্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ. বি, এন. 

(২) আোর্ম শজল 

গৌঁড়পাদের পর আচার্য গোবিন্দপাঁদ কেবলাদ্বৈতবাদের ভাবরাজি প্রচার করেন, কিন্তু 

তাহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বা শঙ্করের গ্রন্থের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। হহা 
হইতে মনে হয়, তিনি কোন গ্রহ রচন। করেন নাই। তবে তিনি যে একজন অগাধপাত্তিত্যপূর্ণ 
মহাযোগী পুরুষ ছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের স্তস্তস্বরূপ ছিলেন তাহা শঙ্কর-গ্রস্থ মধ্যেই দেখিতে 

পাওয়া যায়। নমর্দাতীরস্থ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শঙ্কর শান্ত্াধ্যয়ন ও অধ্বৈতবাদের ৬ 

সমুহ উপলব্ধি করেন। 
৫১৩ 
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গৌড়পাদ ও শঙ্করে মধ্যবর্তী সময়ে এই সম্প্রদায়ের আর একজন আচার্ষের নামোল্লেখ 

দেখা যায়। ইনি বৈয়াকরণ ততৃছরি। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মতে ইছার মৃত্যুকাল প্রায় 
৬৫০ শ্বী'। ইহার গ্রন্থ “বাক্যপদী”কে দর্শনশান্ত্র অপেক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্র বলাই সঙ্গত। ইনি 

্র্ধ ও শব্ষের একত্ প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং জগৎকে ব্রন্মের বিবতর্ণ বলিয়! বিবতবাদকেই 

সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শঙ্করের মত জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার না করিয়া নাম- 

রূপাত্বকঞ্জগংকে কাল্পনিক বলিয়ছেন। তিনি ক্ফোটবাদের সমর্থক এবং ওপনিষদ্ সম্প্রদায়ের 

প্রতিষ্ঠাতা | 

ইঁছার পরেই কেবলাদ্বৈতবাদের সর্বশেষ্ঠ প্রবতর্ক আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। শঙ্করের 
কালনির্ণয় বিষয়ে অনেক মততেদ দৃষ্ট হয়। “বেদান্তদর্শনের ইতিহাস” প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 

সরম্বতী শঙ্করের জন্মকাল ১৪ বিক্রম ব! ৪৪ খ্রী' পৃ* অব প্রমাণ করিবার জন্য বহুল প্রয়াস 
স্বীকার করিয়াছেন । আবার ইউরোপীয় পণ্তিতগণের মধ্যে মোক্ষমূলর, ম্যাকডোনেল প্রভৃতির 

মতে তাঁহার আবির্ভাবকাল ৭৮৮ ত্ী' হইতে ৮২* থ্রীষ্টান্দ। সার আর, জি, ভাঁঙীরকার 
শঙ্করের জন্ম প্রায় ৬৮* শ্রী; ধরিয়াছেন। পঞ্চিত রাজেন্ত্রনাথ ঘোব তাহার “আচার্য শঙ্কর 

ও রামামুজ” গ্রন্থে শঙ্করের আবির্ভাবতাল ৬৮৬ শ্রী' এবং তিরোভ।ব ৭২৭ খ্ী' নির্ণয় করিয়াছেন 

এবং তাছার মতই সমীচীন বলিয়! মনে হয়। * 

বৈদিক এবং অন্ঠান্ত গ্রন্থের উপর তিনি ২২ খানি ভাব্য রচন। করিয়াছেন। তথ্য তীত তিনি 

প্রায় ৬০ খানি প্রকরণ গ্রন্থের প্রণয়ন এবং দেবদেবীর বহু স্তবরচন1 করিয়াছেন। বিবেকটচুড়া- 
মণি, উপদেশসহত্রী, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, অপরোক্গান্ভূতি প্রতি গ্রপ্থগুলি অদ্বৈতবাদের 
এক একটি অত্যুজ্জপ রত্ব। ধতথান প্রবন্ধে বেদান্ত দর্শনের |ধ্যকেই অন্ুমরণ করিয়া তাহার-_ 

মতবাদ সাধারণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা! করিব । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বেদান্তদর্শনের বিষয় গুণিকে স্থলতাঁবে কয়েকটা তাগে বিক্ত 
কর! যাইতে পাঁরে এবং প্রত্যেক সশ্রনায়ই সেইগুলির বিষয় আলোচন] করিয়াছেন | এই বিষয়- 

গুলির নাম ( ১) অন্থবন্ধ চতুষটয় (২) প্রমাণ (৩) অধ্যাত্বমীমাংসা (৪) ব্রহ্গবাদ (৫) জগত্বাদ 

(৬) মনস্তত্ববাদ (৭) সাধন! ও (৮) মুক্তি। 

প্রথমতঃ এই অনুবন্ধ চতুঃষট় কি? অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এব' প্রয়োজন এই চারিটা 
বিষয়ের আলোচনা, অর্থীৎ 'বদীস্তদর্শনের অধিকারী কে ইহার আলোচ্য বিষয় কি, ইহার 
আলোচনার প্রয়োজন কি এবং প্রয়োজন ও আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধ কি--এইগুলির আলোচনা 
গ্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র পাঠের প্রারস্তেই প্রয়োজন । “নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলতোগ- 

বিরাগঃ শমদমার্দি সাধনসম্প২ মুমুক্ষত্বধ (শঙ্কর ভাষ্য ১/১।১)। অধিকারীকে এই চারিটি 
সস ৯ পিতা 

.* ৰতন্বান প্রবন্থকার লিখিত ও প্রীভারতী ১ম খণ্ড মম সংখ্যায় প্রকাশিত শঙ্বরের জীবনীতে এ বিষয়ে 

আলোচিত হইয়াছে 
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গুণসম্পন্ন হওয়া! উচিত। নিত্য ও অনিত্য বন্তর বৈলক্ষণ্যজ্ঞান, পাধিব ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার 
ভোগ্যবস্তরতে বিরাগ, শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধা-_-এই ছয়টা সাধনার উপযোগী 
গুণ, এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছা-_-এই প্রকার গুণরাজি বিভূষিত যে কোন ব্যক্তিই বেদান্ত শাঙ্গ 
পাঠের উপযোগী । অন্তান্য সম্প্রদায়ের মতে, পূর্বমীমাংসা পাঠ, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন 
পাঠের পূর্বে সমাপন করা আবশ্যক | কিন্তু আচার্যশঙ্কর বলেন যখন পূর্বমীমাংসা ও উত্তর- 
মীমাংসার বিষয় এবং প্রয়োজন বিভিন্ন--একের বিষয় ধম-জিজ্ঞাসা, অন্তের বিষয় ব্রহ্ম -জিজ্ঞাসা, 

একের ফল অভ্যুদয়, অন্ঠের ফল মুক্তি এবং যখন ধর্ম-জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ ও ভব্য অর্থাৎ 
ভবিষ্যতে উৎপাদনীয় বিষয় সম্বন্ধীয়, কিন্ত ব্ন্ম-জিজ্ঞাসার কোন অনুষ্ঠান অপেক্ষা করে ন! এবং যখন 

উছছার বিষয় বরক্ম--নিত্য সিদ্ধ এবং ভূতকত্ত, তখন পুর্ব-মীমাঁংসাঁর কী সম্বন্ধ থাকিতে পারে? 
বাস্তবিক এস্থলে শঙ্করের কথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া! মনে হয় । 

তারপর বেদাস্তের আলে!চা বিষয় কি ব্রঙ্গই একমাত্র সতাবস্থ এবং ব্রদ্গের ও আত্মার 

একত্ব স্থাপন ইহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় এবং উপরিলিখিত অনান্য বিষয়গুলি গৌণভাবে ইছার 

আলোচা। ইহার শ্রয়োজন- মুক্তি ব। »ংসার নিবুত্তি এবং স্বন্ধ গ্রাতিপাগ্ প্রতিপাদক। অবশ্য 

শান্ত ব্রঙ্গকে নেতিমুখে প্রতিপাদন করে| কারণ ব্রহ্ম অবাজ্মনসগোচরম্। ইহাই সংক্ষেপে অন্ুবদ্ধ 

চতুষ্টয়ের পরিচয়। এক্গণে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বন্ধই সকলের আস্মাস্বরূপ এবং নিজের 
আজ্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কেহ সন্দেহ করে না, স্বুতরাং বর্গ প্রসিদ্ধ এবং ইহছাঁর আলোচনাও 

নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে আচার্ধ বলেন যে আ.স্মার প্রক্কত স্বরূপ কী, এ বিষয়ে বহু মতভেদ 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়-কেহ বলেন দেহই আত্মা) যেমন চার্বাক সম্প্রদয়। কেহ বলে মনই আত্মা 
ইত্যাদি। মুতরাং রঙ্গের আলোচন। প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে প্রমাণ--প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের করণ বা জনক। কিকি 

উপায়ের দ্বার! যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়? শঙ্করের মতে প্রমাণ ৩টা--গ্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব। 

পরবর্তী আচার্ধগণ এই তিনটা বিশ্লেষণ করিয়! আবার ছয়টা প্রমাণের নাম করিয়াছেন-_ প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অন্ুপলব্ধি। পুর মীমাংসকর্দিগের মতে কেবল ্তিই 

একমাত্র প্রমাণ, কারণ ধর্ম-জিজ্ঞাসা কমের যে অতীন্দ্রিয় ফলের বিষয় আদেশ করে তাহা! 

অনুমাঁনের বা প্রত্যক্ষের বহিভূর্ত। যাহা! হউক এক্ষণে আচার্য কথিত তিনটা প্রমাণের বিষয় 

আলোচনা করা যাক। শব প্রমাণ অর্থে শ্রুতি এবং তি অনুকূল শ্বৃতিসমূহ | প্রশ্ন 

উঠিতে পারে, এই শ্রুতি বা বেদ বিষয়াতীত প্রত্যগাত্বস্বরূপ ব্রন্গের প্রমাণ কি গ্রকারে হইতে 
পারে ঃ ( অবিষয়ত্ে ব্রহ্গণঃ শান্ত্রযোনিত্বান্থপপত্তিরিতি চেৎ)? ততুত্তরে শঙ্কর বলেন অবিস্তা- 

কল্লিত যে ভ্রম একমাত্র অদ্বয় ব্রঙ্কে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা) জ্ঞান ইত্যাদি বিতিন্নীকারে প্রদর্শন করিতেছে 

তাহার উচ্ছেদ সাঁধনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য) ত্রন্ষের যথার্থস্বরূপ প্রকাশ শান্তদ্বারা হইতে পারে না 
( অবিস্তাকল্লিতভেদনিবৃত্তি পরস্বাৎ শাস্তন্ত, নহি শান্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ভূতং বরহ্গপ্রতিপিপাদয়িষতি। 

কিং তহি! প্রত্যগাত্বত্বেন অবিষয়তয়া প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্ভাকল্লিতং বেগ্ভবেদিতৃবেদনাদিভেদম্ 
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অপনয়তি ) (শ, ভা, ১,১,৪)। শঙ্করের মতে এই শ্রুতি ব1! বেদ অনাদি এবং অপৌরুষেয়। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আচার্য শঙ্কর কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন ? কখন কখন তিনি শ্রুতিকে 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থে ব্যধহার করিতেছেন (১১৩,২৮ শ) ভা!) কারণ শ্রুতি খষিদিগের অনুভব বা 

গ্রত্যক্ষের সমষ্টি মাত্র। বাগুবিক যে সত্তা ইন্দ্িয়াতীত তাহা কি প্রকারে প্রত্যক্ষ গ্রমাণগম্য 

হইতে পারে? অনেক ক্ষেত্রে গ্রত্যক্ষের যে বিশেষ অর্থ অনুভব তাহাই আচার্য গ্রহণ করিয়াছেন 
(শ) ত1) ১১৪)১৪)। এই বিশেষ অর্থে গত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র গ্রমাণ বলিতে পারা যায়। 

এই অপরোক্ষাঙ্ছভূতি কি? ইহা অন্থুতবের অবস্থাবিশেষ-_যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জেয এবং জ্ঞান 
ইহাদের কোন ভিন্নতা থাকে না। এই অবস্থাকেই সম্যগ,দর্শন বলা যাইতে পারে ( শ, ভা, 
১/৩১৯৩)। নতুবা! দেশকালাতীত পূর্ণসততাব্রঙ্গকে মনের বৃত্তির দ্বারা জান! অসস্তব। স্ৃতরাং দেখা 

যাইতেছে সাধারণ অর্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষ অর্থে শ্রুতি বা খষিদের সম্যগ,দর্শন। 

পরিশেষে দেখা যাক্ অনুমানের স্থান বেদান্ত দর্শনে কতখানি । সম্যগদর্শনকে অন্থমান 

যতখাঁনি সাহায্য করে ইহার উপকারিতা ততটুকু মাত্র (শখ, ত1, ২১১১৬ ১ ২১১,১১)। অন্রমীনকে 

ব্রহ্ধজ্ঞানের যে গ্রমাণ বল] যাইতে পারে না, তাহা! আচার্য ২১৯১১ স্থাত্রের ভাষ্যে বিশদ- 

ভাবেই দেখাইয়াছেন। কারণ অনুমানের কোন অস্কুশই নাই। যদি ন্যায়ের অবয়বগুলি 

স্বতঃসিদ্ধ ন1 হয়ঃ তবে সিদ্ধান্তের কোন স্থিরভিত্তি থাকিতে পারে না। একব্যন্ষি যে 

যুক্তিপ্রদর্শন করিল, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহ!র খণ্ডন করিতে সমর্থ । 

এইরূপে বিশেষভাবে আলোচন! করিলে দেখা যায় যে আচার্য যে তিনটা প্রমাণের 

বিষয় বলিয়াছেন, তাহার! প্রকৃতপক্ষে স্বতদ্ব নহে এবং শতিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে একমাব্র 
প্রমাণ। স্থৃতিকেও স্বতন্ত্র গ্রমাণ বলা যাইন্তে পারে না, কারণ ইহা শ্রুতি গ্রাতিকুল হইলে 

গ্রান্থ হইবে না ( শ, ভা ২১১১৯ 

কিন্থু এখানে একটা বিষয় বলার গ্রয়োজন। শঙ্কর যখন বিরুদ্ধমতাবলম্বী অন্যান্য আস্তিক 

দর্শনের মতবাদ খণ্ডনে প্রবৃন্ত তখন তিনি অবন্ঠ শ্রুতিকে সর্বশেষ্ঠ গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 

কারণ উভয় পক্ষেরই তাহা গ্রাহণীয়। কিন্যখন তিনি বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ নাস্তিক দর্শনের মতবাদ 
খগ্ডনে প্রবৃত্ত তখন ধুক্তি বা অন্থমানকেই তিনি গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । এই সমুদয়ঙ্গেত্রে 

দেখ! যায় অনুমানের স্বত স্থান আছে। 
প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় শঙ্কর হুত্রকারকেই ( বাদরায়ণ) অন্ুগমন 

করিয়াছেন, কারণ স্থত্রকরের মতেও প্রমাণ ছুইটী-_ প্রত্যক্ষ এবং অন্থমান। প্রতাক্ষকে শ্রুতি 
অর্থে এবং অন্ুমানকে স্মৃতি অর্থে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন । যেমন অন্থুমান প্রত্যক্ষের অনুকূল 
হওয়া আবশ্থীক, স্মৃতিও তদ্রপ শ্রুতিরই অনুকুল হওয়া চাই। মুতরাং উত্তয় ক্ষেত্রে শ্রুতিই 
একমাত্র স্বতন্ত্র গ্রমাণ | 

(ক্রমশঃ) 



পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম 
স্বানী অক্ষরানন্দ 

ইংরেজীতে একট! কথা আছে 1412106 01155 (201) 005 856 (3 02151101445) 

অর্থাৎ প্রাচাদেশ হইতেই জ্ঞানের বা ধর্মের আলোক সম্পাত হয়। পৃথিবীর যত বিভিন্ন ধর্ম 
আছে সেগুলি প্রায় সমস্তই গ্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে। এই সমস্ত ধমকে আমরা 
১২টী তাগে ভাগ করিতে পারি । মানব জাতির তিনটা প্রাচীনতম শাখা হইতে এই ধর্মগুলি 

উদ্ভূত হইয়াছে। সেই ৩ুটা শখ! (৯) আর্ধজাতি (২) মঙ্গোলীয় জাঁতি (০) দেমিটিক জাতি । কি 
প্রকারে /ই বর্মগুলি উদ্ূত হইল তাভা নিয়ের তালিকায় দেখান হইতেছে । 

ধম 

টি | | 
১। আর্যধম ২। মঙ্গোলীয় ধম ৩। সেমিটিক ধর্ম 

যারা ররর টিন ররারিনা ূ 
হরর দা হ্রেরার রা ূ 

বৈদিক ধর্ম পারসীকধর্ম পেগান তাও কুংফুসিয়ান্ 
ূ (আবেস্তিক ) ূ (170) (01101 018171511) 

র | ০ ১ *% 
গ্রীক রোমান্ সেল্টিক ঈজিপ্সীয়ান্ আসিরীয়ান ভ্তুড। 

(এই হটী ধর্মবতমমানে প্রায় লুপ) এই ২টা ধম লুপ্ত . | 

5 ব্বীস্টান".. ইসলাম 
হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম জৈনপর্ম | | 

উপরিলিখিত বিভাগের মধ্যে ৩টী প্রাচীন ধম--(ক) পেগান্ (যাহা আর্ধধ্মেরই 

১টী শাখা ছিল ও প্রাচীন গ্রীক, রোম ও সেল্টিক জাতিদের ধর্মছিল) (খ) ঈজিদ্দীয়ান্ 

(যাহা! সেমিটিক ধর্মের ১টী শাখা ও প্রাচীন মিসর জাতির ধম” ছিল) এবং (গ) আসিরীয়ান্ 

ধমণ্( ইহাও সেমিটিক ধমেরি ১টা শাখা ও আসিরীয়াবাসীদিগের ধর্ম ছিল) লুণ্ত হইয়াছে। 
অবশিষ্ট ঈটা প্রধান ধর্ম পৃথিবীতে আছে--(১) হিন্ৃধর্ম (২) বৌদ্ধধর্ম (৩) জৈনধ (৪) 
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পারসীক ধর্ম (৫) তাও ধর্ম (৬) কুংফুসিয়ান্ ধম” (৭) জুডা ধর্ম (৮) খ্রীন্টান্ ধর্ম (৯) 

ইস্লাম্ ধরম। 
এই ৯টী প্রধান ধমের মধ্যে ৪টী আর্ধজাতির ধম? ২টা মঙ্গোলীয় জাতির ধর্ম এবং ৩টী 

সেমিটিক জাতি হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রন্থ, লেখমাল! ও শিল্প-স্থাপত্যাদি হইতে যে টা ধর্ম 
বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে তাহাঁদের বিষয় কতক ভানা যাঁয়। বাকী ৯টা ধর্মের উদ্তব স্থান ও বিভাগ 
সম্বন্ধে অতি সংক্ষিগরভাবে আলোচিত হইতেছে । 

১। হিন্দুধ্ম--এই নামকরণটা যদিও প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু ইহা! ঠিক নছে। “স স্থানে 
“হ? উচ্চারণ করিয়া! বৈদেশিকগণ সিল্ধু প্রদেশবাসীদের ধর্মকে হিন্দুধর্মবলিত। বৈদিক ধমের 

বা আর্ধ ধমের অন্তান্ত শাখা হইতে পৃথক করিয়া ইহাকে “সনাতণ ধর্ম বলাই সঙ্গত। যদিও 

বৈদিক ধম” হইতেই এই ধর্ম উখিত কিন্ত বত'মানে ইহাতে স্থৃতি শাস্ত্েরই প্রাধান্ত আছে। 
জুতরাং বত্মান হিন্দুধম” ৩৪ হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী নে | এই ধম ভারতের নিজন্ব ও 

মাত্র বত'মান যুগে ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইতেছে । মধ্যপুগে ও বহমান ঘুগে ইহার বছ 

শাখা-গ্রশ।থা হইয়াছে | নিয়ে তাহার ১টী ক্রম-তালিকা দেওয়া ভইল-_ 

যা 

(১) ম্মাভথম 

ৃ রর রারার 
| | | | | 

বৈষ্ণব শৈৰ শাক্ত গাণপত্য সৌর 

| | ূ 2 সত 
শ্রীসম্প্রদায় রামাইয়ছ শিশ্ব্ক বরহাচারী মধ্বাচারী গোঁড়ীয় বৈষ্ব 

ছিন্দুধম 

] 
(২) অন্যন্ত ধর্ম 

| | | | 
ব্রাহ্ম আর্ধলমাজ শিখধমণ ভাবধমণ 

(দাছু, কবীরপগীদের ) 

স্মাতর্ধের অন্ত ৪টী শীখারও কয়েকটা করিয়! উপশাখা আছে। অন্ান্ত ধমের 
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অন্তর্গত ধর্ম গুলি মধ্য ও আধুনিক যুগের । বতমানে প্রায় ২৫ কোটা লোক হিন্দুধমে'র অন্তর্গত 
২। বৌদ্ধ ধর্ম-_শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রথম কাশীর নিকটন্থ সারনাথে প্রায় 

আড়াই হাজার বখসর আগে প্রচার করেন। পরে মহারাজ অশৌক ইহাকে জাগতিক ধর্মে 
পরিণত করেন। এক্ষণে ভারত, চীন, জাপান, মালয় উপত্যকা, সিংহল, শ্রাম প্রভৃতি দেশে 

এই ধমের প্রায় ১২ কোটা লোক আছেন। ইহার ২টী স্প্রদায়__হীনযান ও মহাযান। আর 

ইছ1 ৪টা দার্শনিক মতে বিভক্ত-মাধ্যমিক, যৌগাচাঁর, সৌস্রান্তিক, বৈতাসিক | বৌদ্ধধর্ম বৈদিক 
ধমেরিই ভাবগুলি প্রচার করে, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। 

৩। জৈনধম-_-এই ধের মতে ২৪ জন তীর্ঘস্কর বা জিন তারতে প্রাছুভূর্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর । মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আর তিনিই এই ধমের 

বিশেষ গ্রচার করেন। জৈনদের মতে এই ধর্ম সনাতন এবং ইহারা পূর্ববর্তী তীর্ঘস্করদিগের কাল 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মধ্যে ধরেন। ইহার ২টা সম্প্রধায়-__শ্বেতান্বর ও দিগম্বর। বতগ্পানে 

প্রায় ভারতের ১৫ লক্ষের উপর লোক জৈমধমণবলম্বী। ইহ] বৈদিক ধমেরই প্রকারাস্তর | 
$। পাঁরসীক ৰা আবেস্তিক ধ-এই ধমেপি গ্রবত্কি জরাধুস্ত্র গোড়াবৈদিক 

ধমর্ণবলগ্বীদের সহিত কলহ বশতঃ প্রথমে আদিম বাসভূমি সপ্তসিদ্ধু (উত্তর ভারত) ত্যাগ 

করিয়া পারশ্ত বা ইরাণদেশে বহুশিষ্যসমেত গমন করেন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। 

সেখান হইতে বছদূরদেশে যেমন গ্রীস, ইতালী প্রভৃতি, এই ধর্ম প্রচারিত হয়। ৪র্থ খুঃ 
অবের প্রথমে ইহা রোমের রাজধর্মে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রায় ১২ শত বৎমর পূর্বে 

এই ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ পুনরায় পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বতর্মানে 
পারস্তে মাত্র ১* হাজার লোক এই ধমণবলম্বী ও ভ|রতে প্রায় ১ লক্ষ লোক এই 

ধমাবলম্বী। 
৫-৬। তাও এবং কুংফুসিয়ান্ ধম--তাও (2০) ও কংফুসিয়ান্ নামক ২ জন ধম- 

গ্রবত ক বুদ্ধের কিছুপূর্বে চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও তীহাঁদের ধম মত প্রচার করেন। 
এই হটী ধর্ম বৌদ্ধ-ধমেরই গ্তায় নৈতিক ধম? কিন্তু বৌদ্ব-ধমের ভয় দার্শনিকতত্ব 
ইহাতে বিশেষ নাই। বতর্মানে চীনদেশে প্রায় ৩০ কোটী লোক এই ছুইটা ধমের অন্তর্গত । 
আবার ইহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ-ধাবলম্বী | 

৭। জুভাধর্ম-প্রাচীন ইনুদীজাতিদের ধর্ম ও 010 /15581067 (বাইবেলের 
প্রথমাংশ) ইহার ধম্গ্রন্থ। মুসা (110965) এই ধর্মের একজন বিশিষ্ট প্রবতর্ক। প্রায় ১৪ 

কোটী লোক এই ধমর্ণবলম্বী) কিন্ত ইহাদের অধিকাংশই এখন আদিম বাসস্থান প্যালেষ্টাইন্ 
হইতে বিতাড়িত। 

৮। ীষ্টান্ ধর্ম--এই ধর্ম বতানে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত । 
গ্রায় ৫৩২ কোটী লোক এই ধমাঁবলম্বী। ইহার ২₹টী প্রধান শাখা-_রোমান্ ক্যাথলিক ও 
প্রোটেষ্টাপ্ট। ইহাদের আবার কয়েকটা প্রশীখা আছে । 
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৯। ইস্লাম ধর্ম-বতগানে ভারতবর্ষ, পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্থান, ও উত্তর 
আক্রিক] প্রতৃতি স্থানে এই ধর্ম বিশেষ প্রচলিত। এবং প্রায় ১৭$ কোটা লোক এই ধের. 
অন্ততক্ত। ইহার ২টী প্রধান সম্প্রদায়-_সিয়! ও মুলি। আর সর্বসমেত ৪০টী বিভিন্ন 'শাখা 
আছে (12601019519 ০1 [২6115102 220 7005105 ০1 10. দেখুন)। উত্তর আক্কিকায় 

এক নিয়শ্রেণীর জাতি ছিল, তাহাদের ধমের নাম ছিল শামন্ (518111901)| উহার! সকলেই 
এখন এই ইস্লামধমর্ণবলম্বী। এতঘ্যতীত সেমিটিকজাতির টা প্রাচীন ধম€-ঈজীপ-সীয় ও 
এসিরীয়, যাহা বত'মানে লুপ্ত, তাহাদের অন্তর্গত মানব জাতি এখন এই ধর্মাবলম্বী। এই ধমে'র 
প্রব্তক মহম্মদ প্রায় ১২ শত বত্মর পূর্বে আরবদেশে জন্ম গ্রহণ করেন ও এই ধর্ম” প্রচার 
করেন। 

বৈদিক ধমের যে একটী শাখা ছিল পেগান ধম? তাহার অন্তর্গত মানবজাতি বতর্মাঁনে 

্রীন্টান্ধমণবল্বী । 

আরও ২। ১টী প্রাচীনতম ধর্ম ছিল, যেমন জাপানের সিন্টোধম? আমেরিকার অন্তর্গত 

মেক্সিকোর “কোয়েজাল্কোল্” (04581০091) ধর্ম প্রভৃতি | 



দেবী দুর্গা 
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্ভাভুষণ 

(২) 

আমাদের বঙ্গদেশে যে দুর্গাপূজা চলিতেছে, এই ক্রম, পদ্ধতি বা ধারার কারণ কি? 
বেশ ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, তাহা শক্তিতত্ব। শক্তিকি তাহার আভাস আমরা 

পূর্বে দিয়াছি। তবে এই শক্তি বলিলে কোন দেবের (প্রভাব বে|ঝায় ; বিশেষতঃ বিষু বা 
শিবের। এই শক্তি তাঁর অধর্ণঙ্গ, এই শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্ররৃতি। কয়েকখানি পুরাণে 

পূর্বেই ইহার আভাস দেওয়] হইয়াছিল, তবে তন্ত্রে তাহাকে একেবারে পরোক্ষ করিয়া তুলিয়াছে 
সাধারণের,বিশেষ পরিচিত শক্তি__পার্বতী, ভব।নী ব৷ হুর্না; শাক্তরা বেশীরতাগ ইহার পুজ' 

করিয়৷ থাকেন। 

শাক্তধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মের একটা বিশেষ শাখা । আমন যাকে হিন্দুধর্ম বলি, 

অত প্রাচীনকালে এদেশে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-নাঁম কেমন করিয়া আসিল, তাহ! 

এক এঁতিহাপিক সমস্যা, সে সমস্ত! পূরণের বরাত পঙ্ডিতরের উপর রহিল। যে তাষা হইতেই 
হিন্দু-নাম আম্ুক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বৈদিকধম” ব। ত্রাঙ্গণ্যপর্ম 

ভারতবর্ষের আদিধর্মই হউক বা অন্স্থান হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াঁই থাকুক, অতীব 
ন্ুপ্রাচীনকাঁলে এই ধর্মভারতবর্ষে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম 

এই বৈদ্দিকধম” হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । ভারতবর্ষে প্র/চীনকালে বন্তঞজাতীয়দিগের মধ্যে 

সর্বসজীবত্ববাদ প্রচলিত ছিল। অনেকের অন্গমান এই ধর্ম ভারতবর্ষের আদিম ধর্ম। 
অনেকের অনুমান বৈদিকধর্ম আর্ধজাতির ধম এবং আর্জাতীয় মন্তুম্বেরা এক সময় ভারতের 

বহির্ভাগ হইতে এদেশে উপনীত হুইয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া- 

ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর্য ও আদিম জাতির মিশ্রিতধর্ম। সে কথ। যাঁক। তবে খাঁটি 
বৈদিকধমের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য ধরিয়! হিন্দুধর্ম হইতে খাঁটি বৈদিকধর্মকে 

খু'জিয়! বাহির করা যায়। আমর! এখন হিন্দুধ্মকে যে আকারে পাই তাহা অমংখ্য শাখা- 

প্রশাখায় বিভক্ত হুইয়া৷ সমগ্র ভারতে দ্ুবিস্তৃত| শক্তি-উপাসন! ইহার একটা শাখা। হিন্দু- 

ধের যতগুলি শাখা-প্রশাখা আছে, তাহাদিগের মুলান্ুসন্ধান করিলে প্রাচীন বেদে তাহা- 

দিগের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল হিন্দুর পক্ষেই বেদ অতি পবিভ্র জিনিস। বেদের 

দোহাই না দিয় হিন্দুর কোন শান্ত্রকেই রক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মে এমন 

অনেক অংশ আছে, যাহা বেদ-বহিভূততি। শক্তি-উপালনার বীজ বেদে পাওয়া যায়? কিন্ত 

প্রচলিত শীক্তমতে বেদ-বহিভূর্ত অনেক ধর্মমত মিশিয়া আছে। কোন কিছু উৎপন্ন হইতে 

গেলে, তাহ বন্স্কাম হইতে শক্তি সঞ্চয় .করিয়া উৎপন্ন হয়। বস্বর সুল্মাতিসক্ম বীজভূত 
৬ 
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অবস্থা স্থৃলদৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। বস্ত যখন বৃহদাকার ধাঁরণ করে, তখনই তাহা দৃষ্টিগোচর 
হয়। প্রচলিত হিন্দুধর্ম অব্যক্তাকাঁরে কি ছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না । এখন ইহ! 

প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া, বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখ' বিস্তার করিয়া! দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 

এই বৃক্ষের বীজ বেদরূপ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাকে আর্ধধম-বহিভূতি তৎকালে 
প্রচলিত আদিমজাঁতির ধম” হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে যে না হইয়াছে 
তাহা নয়। পরে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহা বিপুলকায় ও 

বহু অবয়ব-সম্পন্ন হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দুধমে'র পরিপুষ্টির জন্য যতকাল যে 
ধর্মভাবের অস্তিত্বের গ্রায়োজন হইয়াছে, ততকাল সেই ধর্মতাব ভারত হইতে উচ্ছিন্ন হয় 
নাই। দেখা যায় যতকাল হিন্দুধমে'র বিিন্ন সম্প্রদায়ের কলেবর পরিপুষ্টির জন্য বৌদ্ধধ 
হইতে উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় নাই। 

সকলেই অন্থমান করেন খণ্থেদ সর্বাপেক্ষ' প্রাচীন। খণ্েদে স্ত্রীদেবতার উপাসন। 

প্রচলিত ছিল না। শক্তি উপাসকেরা শিবপত্বীরূপিণী দেবী; ছুর্না এবং কালী প্রসৃতির উপাসক) 

কৃতরাং শক্তি উপাঁসন! স্ত্রীদেবতর উপাসনা । এইদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে খগ্েদে প্রচলিত 

শাক্তমতের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিস্তুবিষুর ও রুদ্রের নাম খগেদেও আছে। অ্রন্ধা ও 

ইন্দ্র ধণ্েদের গ্রধান দেবতা ছিলেন, বিষণ ও রুদ্রের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। খণ্থেদের 
রুদ্র তবিষ্ুতে যখন শিবাকারে পৃজিত হম, তখন তাহার বিশেষ প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। 

ইন্্রও ব্রহ্মার সবিশেষ প্রাধান্য থাকিলেও পুজিতা দেবীরূপে ইন্দ্রাণী ও ব্রক্গাণীর 
কখনও গ্রাধান্ত হয় নাই। ইহার কারণ কি? পরবগী উত্তরকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পূজাই শিথিল 

হইয়া পঙ়িল কেন? ইহার এক কারণ এ দেশের আদিম জাতিদের ভাবের সংঘর্ষ । শিব ত্রাত্য- 
দিগের দেবতা, তিনি ভূতপ্রেত নাচাইয়া শানে মশানে ফিরিতেন। আর্জজাতি যখন প্রাত্য- 

দিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে থাকিলেন) তখন তাহার] ব্রাত্যদিগের শিবের প্রতি 

রদধাযুক্ত হইলেন। তাহাদের বৈদিক দেব রুদ্রের শিবের সহিত সাদৃষ্ঠটবশতঃ তাহার! তাহাদের 
রুদ্রকে শিবে পরিণত করিলেন। ছুতরাং বৈদিক-বুগের শেষাশেষি শিবমুতি বৈদিক রুদ্র, 

ইন্দ্র ও ব্রহ্মাকে অতিক্রম করিলেন। ব্রাত্যদিগের শিব আর্ধদিগের সংস্পর্শে আসিয়া সত্য হইলেন 
ও আর্যন্বলত গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেন। ফলে ক্রুমশঃ শৈবসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইল। মানব-মন 
জগৎ সন্বন্ধে যত প্রকার ধারণায় উপনীত হইতে পারে, শৈবমতে তন্মধ্যে সর্বোৎরুষ্ট ধারণার 

পরিচয় পাওয়া যায়। যে অনির্বচণীয় ও অচিভ্তয শক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্ব নিয়মিত, তাহ 

শৈবশক্তি। সেই শক্তিতে একদিকে যেমন স্থষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়, তেমনই আর একদিকে সেই 
শক্তি বিনাশক্ষম | স্থষ্টি এবং বিনাশ ছুই পৃথক্ ব্যাপার নহে । কার্ধের সহিত যেমন কারণের 

সম্বন্ধ, তেমনই সৃষ্টির সহিত বিনাশের ও বিনাশের সহিত স্বষ্টিধ সম্বন্ধ । 
্ত্ী-পুরুষের পরম্পর আসঙ্গলিপ্লা জীবজম্মের কারণ। ইহাই সৃষ্টির প্রবর্তক। এই 

লিক্সা জীবজগতে চিরকাল আছে, ইহার আরম্তও নাই শেষও নাই। আসঙ্গলিগ্ার ফলে 
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জীবের জন্ম হয়, কিন্তু জীবের পরিপোঁষণের জন্যও প্রক্কতিতে বিন্ময়জনক বিধানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। অতি নিকৃষ্ট জীবকেও তাহার সন্তান পরিপালনের জন্ত যন্ধ 
করিতে ও কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা বায়। নিককষ্ট জীবকে স্নেহমতা কে শিখাইল? 
কৌশল কে শিখাইল? ক্লেহমমতা যেন প্রকৃতিরই কৌশল--জীবের পরিপালন ও রক্ষার জন্ত 
অদ্ভুত কৌশল যে শক্তি স্থষ্টি করেন, সেই শক্তিই বিনাশ করেন, সেই শজ্জি স্নেহে সৃষ্টি করিয়া 

ক্রোধে বিনাশ করে না । তাহার ন্গেহও নাই, ক্রোধও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্বংসের মূর্তি 
দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন না। ধ্বংস স্থ্টির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, স্থষ্টিকার্ষে সহায়তা করিয়া 

থাকে। ধাহারা তত্বদর্শী তাহারা জগতে স্থষ্টিও দেখেন না, বিনাশও দেখেন না। স্থষ্টি ও 

বিনাশ গতিশীল জগতের গতির সহায়ত! করে মাঁত্র। ইহার! জাগতিক গতিকে রক্ষা করে। 
ডিন্বের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ডিম্বের নাশে পক্ষীর জন্ম হয়। তেমনই ভ্রণের বিনাশে শিশুর জন্ম হয়। 
আবার শৈশবের নাশে মানবন্ধ। জগতে একটার নাশ আর একটীর উদ্ভবের কারণ। তত্বনর্শার। 
বলেন, মৃত্যু একটী পরিবতন মাত্র । জগৎ পরিধতনিশীল, জগত, বিনাশশীল নয়। বিশ্বরক্গ।ও 
এক চিন্ময়ী শক্তির লীলা বিশ্বের গতি ও উন্নতি বিধানের জন্ত জন্মের যেরূপ আবশ্বকতা মৃত্যুরও 
সেইরূপ আবশ্যকতা | 

থে শক্তি জগতের মূলে থাকিয়া স্ষ্টি-স্থতি-প্রলয়কার্ষে সহায়ত। করিতেছে তাহ! 

শৈবশক্তি। শক্তি-উপাসকেরা এই শিবশক্তিকে ছুর্ধা, কালী, মহাদেবী প্রভৃতি মুভিতে পুজা 
করিয়া! থাকেন। সাধ!রণতঃ দেবী ভীষণ মৃতিতে পৃজিতা হন। তিনি ভীব-শোণিতে পরিতুষ্টা। 
শিবমন্দিরে, শক্তি-পুজা, শিব-পৃজার অঙ্গ হইলেও শিবেরই সেখানে প্রাধান্য । কিন্ত শক্তিপূজক 

শিব-শক্তিরই উপ!সক। দেবী-উপাসন! ভারতীয় অনেক ধম-সম্প্রদায়ের অঙ্গ, কিন্তু শৈৰ 

সম্প্রদায়ের সহিত ইহা বিশেষভাবে সম্পকিত। 
শৈব-শক্তি সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণা সুগভীর দার্শনিক আলোচনার ফল? কিন্ত শৈব ও 

শাক্তের1 একেবারেই এই সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হুইতে পারে নাই। শক্তি সম্বন্ধে সমুচ্ 
ধারণায় উপনীত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে। 

যুর্বেদে অস্বিকাঁদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি রুপ্রের সহিত একত্র থাকিতেন। 
কিন্তু যভুর্বেদে অধিক। রূদ্রের পত্থী নহেন। ইনি রুদ্রের ভগিনী। সমধিক প্রাচীন যুগে এই 

অন্বিকাঁর পর্বতের সহিত সংমব ছিল। এই অস্বিকাকে ক্রমশঃ আমরা পার্বতী নামে অভিহিতা 

হইতে দেখি, এবং ইনিই পরে উমা ও হৈমবতী নামে অভিহিত হন। হিমালয়ের শিখর-বিশেষ 

কোন সময়ে দেবীরূপে পুজিত হইত, এবং এই দেবীই, হৈমবতী আখ্যা প্রান্ত হইয়াছিলেন। 

ইনিই হিমালয়ের শিখররূপে পর্বত-কন্তা, সুতরাং ইনি পার্বতী। পুরাণোল্লিখিত উমা হিমালয়- 
কন্ঠা, তিনি এবং হৈমবতীও পার্বতী নামে অভিহিতা। দেখা যাইতেছে অথ্ব-বেদে রুদ্র ঠিক 

শিবে পরিণত হন নাই, অস্থিকা তাহার সহচারিণী ভগিনীমাত্র ছিলেন। কিন্তু এই অন্বিকাই, 

পার্বতী, হৈমবতী ও উম আখ্যাপ্রাপ্ত হন। 

শত্তি-উপাঁসকের! শিব-শক্তির উপাসক। শক্তি মু্তিমতী হুইয়! দেবীরূপে প্রকাশময়ী। 



১০৮ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

শিব ও শক্তি স্বতন্ত্রতাবে চিন্তিত হইলেও স্বন্ূপতঃ এক। যিনি পরমাত্মা--পরমপুরুষ, তিনি স্বয়ং 
নিশ্চেষ্ট। তাহার সকল চেষ্টা দেবী-রূপিণী শক্তির লাহায্যে। শ্াক্তদিগের শক্তিকে মায়ার সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রঙ্গ নিক্ছিয়, জগতের উদ্ভব মায়া হইতে। কিন্তু বৈদাস্তিকের মায়া 
ও শাক্তের শক্তিতে প্রভেদ আছে। বৈদাস্তিক মায়! হইতে সরিয়া পড়িতে চায়, বিস্ত শাক্ত 

শক্তির উপাসক| সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির সহিত শাক্তের শক্তির সাদৃশ্য আছে। সাংখ্য-মতে 
গ্রকৃতি স্ত্রী, আত্মা! পুরুষ | পুরুষ নিশ্টেষ্ট, কিন্ত প্রকৃতি চেষ্টাশীলা । প্রকৃতি পুরুষকে কর্মে” প্রবৃত্ত 
করে এবং কর্মই পুরুষের দুঃখের স্থষ্টি করে। কিস্ত প্রকৃতি একদিকে যেমন পুরুষকে কর্মে 

গ্রবৃত্ত করিয়া! পুরুষের ছুঃখময় সংসার সৃষ্টি করে, আর একদিকে তেমনই প্রকুতিই পুরুষের 
মুক্তির কারণ হয়। সাংখ্য-দর্শন যে দৃষ্টিতে প্রক্কতিকে দেখিয়! থাকেন, শীক্তের| ঠিক সেই দৃষ্টিতে 
শক্তিকে দেখেন না। শাক্কেরা শক্তির পূজ] করিয়া থাকেন। শক্তির সাধনা করিয়। থাকেন। 

সাংখ্য-দর্শনে প্রতি সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। মুতরাং শক্তি, মায় ও প্রকৃতির পরস্পর 
সাদৃশ্ঠ প্রতীয়ম।ন হইলেও, শক্তি, মায়! ও গ্রক্কতি ঠিক এক জিনিস নগ। 

কিন্তু শাক্ত, বৈদাস্তিক ও সাংখ্যেরা বিভিন্ন পথাবলম্বী হইলেও সকলেরই লক্ষ্য এক। 
হিন্দুরা সংসার ও জীবনকে ছুঃখময় জানিয়! সংসার ও জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাঁয়। তাহার! 

বস্ততত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে চান না, ছুঃখ-নিবৃত্তিই তাহাদিগের লক্ষ্য । 

বৈদাস্তিক বলেন, ব্রন্মই আছেন, আর কিছুই নাই-_-জগঘ্ মায়া। শাক্ত বলেন, শক্তি 

ও শিবে প্রতেদ নাই, শক্তিই শিব, শক্তিই ব্রহ্গ__পরব্রহ্গ, পরাৎপরা। শক্তি-সাধনার দ্বারা মানুষ 
শক্তিমান হইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে মুক্তও হইতে পারে। 

সাংখ্যের সহিত শক্তি-তত্বের সাদৃশ্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষ ও শাক্তের শিব, 
ক্রমান্বয়ে প্রকৃতি ও শক্তির সহকারিত! ব্যতীত সকল কার্যে অপ্রবৃত্ত, সম্পূর্ণ নিশ্চেট। অৈতবাদ 
ও শক্তিতত্বে সাদৃশ্ত এই যে, উভয় তত্বেই ব্রন্ধসত্তায় বিমুক্তি। শাক্তের শিব, অদ্বৈতবাদীর 
ব্রহ্ম। অধিকন্ব শাক্ত দেখেন শক্তিই শিবের সর্বস্ব, শক্তিকে বাদ দ্রিলে শিবের কিছু থাকে না। 

কাজেই শাক্ত শক্তিরই উপাসক হুইয়া পড়েন। শীাক্তের কাছে শক্তিরই প্রাধান্ত, 
বিস্ত অদ্বৈতবাদীর কাছে ব্রন্দেরই প্রাধান্ত। অদৈতবাদী মায়া হইতে অব্যাহিত পাইতে 

চান। অদ্বৈতবাদীর মতে মায়! হইতে অব্যাহতি পাইলে ব্রচ্গে নির্বাণ সিদ্ধ হয়| কিন্তু শাক্ত 
শক্তিকেই অবলম্বন করিয়! পরম পুরুবার্থসিদ্ধির প্রত্যাশী। 

তন্ত্রই শাক্তদিগের প্রধান শাঙ্জ। তন্ত্র সংখ্যায় বহ। তন্মধ্যে মহানির্বাণ। সারদাঁতিলক, 
যোগিনী, কুলার্ণৰ এবং কুদ্রযামলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তন্ত্র আগম ও নিগমভেদে ছুই প্রকার | 
আগমে শক্তির প্রতি শিবের উক্তি, ও নিগমে শিবের প্রতি শক্তির উক্তি নিবন্ধ আছে। আর এক- 

প্রকার তন্ত্র আছে, তাহাকে প্রপঞ্চসার তন্ত্র বলে। প্রপঞ্চলার তন্ত্র নারায়ণের প্রত্যাদেশ বলিয়া 

উক্ত হয়। এছাড়া বৌদ্ধ তন্ত্র ও অন্তান্ত তন্ত্ও আছে। 
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শাক্ততম্ত্রমতে, শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। বিশ্ব বৃছদ্বন্মাওড ও মানব-শরীর ক্ষুদ্র বন্ধাণ্ড। 

মানব-শরীরে শক্তি কুগুলিনী-রূপে বিরাজিতা। সাধনার একটী অঙ্গ এই কুলকুগুলিনী শক্তিকে 

জাগ্রত করা । শব মধ্যেও কুগুলিনী অবস্থিতা। শব মন্ত্ররেপে বিধিপূর্বক উচ্চারিত হইলে 
কুগুলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। 

তন্ত্রে শরীরকে (এক বিশেষভাবে) কতকগুলি স্নায়বিক কেন্দ্রে বিভক্ত কর] হইয়াছে । 
এই কেন্ত্রসকল ভেদ করিয়া হুঙ্ প্রণালীসকল সঞ্চরিত হুইয়াছে। এই সকল প্রণালী শক্তির 
গতি-পথ। 

তত্ত্রমতে পিদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। কিন্তু তন্ত্-সাধনায় গুরুর প্রয়োজন। উপযুক্ত গুরু 
ব্যতীত তাপ্ত্রিক সাধন! অসম্ভব । তত্ত্রমতে সকল মান্ষ সমান নয়। মাশ্থুষের প্রকৃতিবিশেষে 

অন্ুষ্ঠানবিশেষের উপযোগিত। তান্ত্িকদিগের দ্বার! স্বীকৃত। তন্ত্রমতে মানুষের তিতর প্রধানতঃ 

পত্ত, বীর ও দৈব বা দিব্য এই তিনটা ভাব দুই হয়। এই তিনটা ভাব ক্রমান্বয়ে যৌবন, প্রো 
ও বাধর্ক্যে গ্রতিফলিত হয়। তন্ত্রমতে অ-তান্ত্রিকেরা পশুভাবাপন্ন, মাধারণ তাস্ছ্রিকের! 

বীরতাবাপন্ন ও প্রধান তান্ত্রিকেরা! দিব্য ভাবাপনন। মানুষের এই ব্রিভাব তমঃ, রজঃ ও সত্ব, 

এই ব্রিগুণের সহিত সম্পর্িত। সাধারণতঃ) তান্ত্রিক্দিগকে দক্ষিণাচারী ও বামচারী এই 

ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু শাক্েরা এই বিভাগকে সমীচীন বলিয়া! মনে করেন না। 
কারণ দক্ষিণাচারীরা বামাচার-অবলম্বী না হইলেও বামাচারীদিগের আচারের বিরুদ্ধবাদী নভেন। 
শাক্তদিগের মতে সাধনা সপ্তস্তরে বিতক্ত। বৈদিক. বৈষ্ণব ও শৈব, এই তিনটা নিয়স্তরের 

সাধনা । দক্ষিণাচারীর সাধন! এক অপূর্ব সাধনা । এই সাধনায় দেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 

হয়। এই চারি প্রকার সাধনাকে প্রবৃত্তিদায়িকা সাধনা] বল! হয়। আরও তিন প্রকার 
গ্রয়োজন হয়! সেতিন প্রকারের সাধন! নিবৃত্িদায়িকা। শেষোক্ত সাধনার জন্য বিশেষ 

দীক্ষার প্রয়োজন | কিন্তু শাক্তমতে প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির সাধন! করিতে হয়। বামাচার 
পঞ্চম সাঁধন।, ইহাকে পঞ্চমকাঁর সাধনা কছে। ষষ্ঠ সাধন! সিদ্ধাস্তাচার, এই সাধনায় ক্রমে 
ক্রমে সিদ্ধি-পথে আসিতে হয়। সপ্তম সাধনা কৌলাচার। এই সাধনায় সাধনার উৎকর্ষ 

সাধিত হয়। কৌলসাধক সাশ্রদায়িক তাৰ অতিক্রম করেন, তিনি কোনও সম্প্রদায়তৃক্ত নহেন। 

ূ্োম্বুততি 
আমাদের শান্ত ছুর্গাদেবীর মুভির নানারপ বর্ণনা আছে। খ্রীপ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে 

আরম্ত করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় মন্দিরসমূহে বহুপ্রকারের দুর্থামুর্তি দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়। কিন্ত দুর্গার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে বেদেই খু'জিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও 

উপনিষদে ছুর্গীর উৎপত্তির কথা আছে। ছূর্থার পূর্ণ পরিণতির ব্যাপারের সন্ধান পুরাণে ও তঙ্রে 

লইতে হইবে । 

খখ্থেদের খিল সুক্তে সর্বপ্রথম আমরা দেবীর কথা পাই। ইহাতে ছুইটী সুক্ত আছে--- 

দেবীন্হুক্ত ও রাত্রি-সক্ত। প্রাচীন আচার্যগণ দেবীন্ক্ত বলিলে দুর্গ/-সুক্তই বুঝিতেন। রাক্রি- 
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স্বক্তে দুর্গার স্তুতি আছে। খিলমুক্তে রাত্রিদেবীই দুর্গার নামান্তর । খণ্থিধান ব্রাঙ্মণে (৪. ১৯) 
রাত্রিগ্ক্ত উচ্চারণ করিবার উপদেশ আছে। রাত্িদেবী ও হুর্ণা অভিন্লা। বাক্রিশ্থততে ( খক্- 

খিল*---১.২৭.৫ ) স্ুষ্পষ্টভাঁবে দুর্গার উল্লেখ আছে--- 

“স্তোষ্যামি গ্রবতে। দেবীং 

শরণ্যং বহুব চগ্রিয়াম্। 
সহত্রসন্মিতাং ছুর্গীং জাতবেদসে 

হ্থনবাম সোমম্।+ 

ঘা মগ্রিবর্ণাং তপসা জলম্তীং 

বৈরোনচীং কম ফলেমু ভুষ্টাম্। 

ছুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপগ্ঠে 
নুতরগি তরসে নমঃ।+ 

প্রাচ্য শাস্্জ্জ ইমুরোপীর় পণ্ডিতেরা এই বচনটাকে প্রদ্গিপ্ত বলিতে চান। কিন্তু ইহা! যে 

গ্রক্ষি্ত নয় তাহা তাহ!রাই অন্তত্র গ্রণারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যককে 
এই পণ্ডিতের! অতি প্রাচীন বলিয়।ই মানিয়া লইয়াছেন। ইহার কোনও অংশই যে প্রক্ষিপ্ড নয় 
তাহাও তাহারা বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরণ্যকে (৯০.২১) এই সুক্তটা পৃরাঁপূরি উদগাত 
হইয়াছে। তারপর মহানারায়ণ উপনিমদের বচনগুলি যে খাটি উপনিষদ্বচন তাহাও কেহই 

অস্বীকার করেনন1। কেহ কোনদিন এ সম্বন্ধে সন্দেহএক।শও করেন নাই। এই মহানারায়ণ 
উপনিষদেও ( ৬. ৩) এ বচনটা ম পর্ণ স্থান পাইয়াঁছে। 

কিন্তু এই ছুটী থেকে আমরা! ছুপ্ধামুর্তিকি রকম ছিল তাহার কোন ধারণাই করিতে 
পারি ন। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ছুর্গাদেবীর একটা গায়ত্রী উপদেশ করিয়াছেন। সেটা এই--- 
কাত্যায়নায় বিদ্নহে কন্ত- 

কুমারীং ধীমহি | 

তন্নে! দুর্ণিঃগ্রচোদয়াৎ। 

স্১০০ ১০৭ 

সায়ণ তাহার ভাষ্ে কাত্যায়নী দুর্ার আরাধনার কথা৷ বলিয়াছেন---ছুর্ার মুর্তি 

কনকোজ্জল, তাহার লল।টদেশে অধচন্ত্র বিরাজিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যার কোন নজির না থাকায় 

এসম্বদ্ধে কোন কথাই বলা চলে না। 

মহাকাব্য দুর্গ! 

রামায়ণে ছুর্গামৃতির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু রামচন্দ্র ছুর্গাপুজা করিয়াছিলেন ইহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা মহাভারতের বনপর্বে ২৮-৩*শ অধ্যায়ে পাই। ৩*শ অধ্যায়ে উক্ত 

হইয়াছে যে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিবার পর হূর্গাপু্ধ! করিয়াছিলেন। 
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মহাঁভাগবতে (অধ্যায় ৩৬-৮৪ ), কালিকাঁপুরাঁণ (৬* অং) ও দেবীভাগবতে (৩য় সর্গ 

২৭-৩০অ* ) রামচন্দ্র করৃকি ছুর্নাপুজার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থগুলি কিন্তু মহা- 

তাঁরতের বহুপরবর্তা। এগুলি হইতে বৈদিক ছুর্গার কোন সুত্র থজিয় পাওয়া যায় ন।| মহাভারতে 
ু্গীমূর্তি ও পুজার বর্ণনা আছে। বুধিষ্ঠির, অজুনি প্রভৃতি দুর্মার আরাধনা করিয়া ছিলেন 

তাহার! ও প্রমাণ মহাভারতে আছে। ছুর্গোৎ্সব সে সময়ে প্রচলিত ছিল। যুধিষটিরের সময়ে 
বিন্ধযবাঁসিনী দেবী পুঁজিতা হইতেন। 

দেবী যে দশভৃজা, যৌড়শভূজা গুভূতি ছিলেন পুরাণে ও তন্ত্রে দেবীর মন্ত্রে তাহা পাওয়া যায়। 

আমরা দশভুজার পূজা করি। গোগীনাথ রাও, কৃষঃশান্তরী প্রস্থতি মুতিতববিদ্ পণ্ডিতগণ পুরাণ 

ও তন্ত্রবণিত ধ্যানমুর্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সেগুলির পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। মহাভারত 
পাঠকালে দেবীর নানাবিধ মুতির আলোচনা] করিতে করিতে আমি দেবীর একটা বিশেষ মুতির 
পরিচয় পাই। ১৩ বতমর পূর্বে আমি তাহা! লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে মুতির কথা 
পূর্বে কেহ উল্লেখ করেন নাই] এসম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা! করিয়াছি। এখানে সেই 

প্রসঙ্গে ছুটী কথ! বলিব। 

ইজিপাটে নবালিক্ষাল্র 
কয়েকবর্ষ পূর্বে ইজিপ্টে এক দেবী ঘু'তি আবিষ্কত হইয়াছে। দুর্দামুতির সঙ্গে তাহার কিছু 

কিছু সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডিটা সিংহোপরি দণ্ডায়মান! | এই দেবীর ছুই দিকে ছুইটা স্ত্ীমুতি। দক্ষিণে 
একটা অতি সুন্দর পুরুষ-মু্তি। এই মু্তির চারিদিকে চালচিত্রের অনুরূপ আকৃতি। এই মুিটা 
দেখিলেই ছুর্ামুতির কথা মনে আসে। কিস্ব এই মুঠির দুখখানি ব্যাস্রের মুখের অনুরূপ। 
এই মুত্তির নিযনদেশে একটা ছোট ক্ষোর্দিত লিপি আছে। 12851001915গেণ তাহা পাঠ 

করিয়ীছেন। তাহাদের পাঠ অনুসারে মুতির নিয়দেশে যাহ! গেণদিত আছে তাহা-_“ছুগ গরম্মা 

দুগগন্মা সম্ভবতঃ “দুর্ণান্থা” শবের অপত্রংশ | অস্বা শবের অর্থ 'মাতা' | দ্ুতরাং ছুর্থান্থা বলিলে 
“ুর্গামাতা” বুঝায়। যদি দৃগ-গ্রন্মা ছুর্না হন তাহা হইলে স্ত্রীমূতি দুইটা লক্ষী ও সরস্বতীর হওয়া 

সম্ভব। পুরুষ মুতিটা কাতিকেয়। মুণ্তিটী ৪৫০* পৃ-খীষ্টাের | 

পুীতে দগণ 
অনেকেই পুরীতে ছুর্মোৎসব দেখিয়া থাকিবেন। আমিও অনেকবার দেখানে ছুর্গোৎ্সব 

দেখিয়াছি। প্রায় ১৬ বৎসর পূর্বে পুরীতে আমার সম্মথ দিয়া কয়েকখানি ছুর্ামূর্তি' বিজয়া 
দশমীর দিন বিসজর্নের জন্য যাইতেছিল। সেগুলি আমাদের বাঙউলা'দশের মুভির মত। কিন্ত 

আমি তন্মধ্যে তিনখানি মুর্তি দেখিলাম ব্যাপ্রাননা দুর্নীর। পথে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম 

ব্যাপ্রাননা দুর্গ! হইবার কারণ কি? কেহই সছুত্বর দিতে পারিল না। শেষে একটা বৃদ্ধ 
আমাকে বলিল, দেবীর ব্যাপ্রানন' মৃর্তিই আসল মুতি”। হালে অন্ত সব মৃতি'র চলন হইয়াছে। 

তাহার! ছেলেবেল' থেকে ব্যাধবদনা মুর্তি” ই দখিয়া আসিতেছে। 



১১২ প্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ---১৩৪৬ 

বিহ্বযাুলেল্স দগর্পম্যুত্তি 
ফিরিবার মুখে বিশ্ধ্যাচলের বিদ্ধ্যবাসিনী মুর্তিই আমার মনে পড়িল। তাহার মূর্তি” 

ভীষণ1--তিনিও ভয়ঙ্করী ব্যান্রানন]। 

হমহাজভ্ঞাক্পক্তে 

ব্যাপ্রানন। ছুর্ণার উল্লেখ মহাঁভারতেও আছে । মহাভারতে অজু কর্তৃক উচ্চারিত ছুর্ার 
স্তব হইতে তাহ! জানা যায়। এই স্তবে অর্জুন মন্দারবাসিনী সিদ্ধসেনানীর ধ্যান করিয়াছেন) 
কুমারী, কালী, কপালী, কপিলা, কৃষ্ণ পিঙ্গলার ধ্যান করিয়াছেন। ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, 

চণ্ডা, তারিণী, বৈরোচনী, কাত্যায়নীর ধ্যান করিয়াছেন। আর করিয়াছেন উমা শাকম্তপীর 

ধ্যান। সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছেন-_কৌশ্রিকীর ধ্যান। 
“মহিবাস্থকৃপ্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনী | অট্রহাসে কোকমুখে নমস্তেস্ত রণপ্রিয়ে 1” 

এই শ্লোকটী তীন্সপর্বের ২৩শ অধ্যায়ের । কোকশবের অর্থ বুঝ, ব্যাপ্ত । কোক শবের অন্ত কোন অর্থ 
এখানে হয় না । কোক অতি প্রাচীন শব্ধ । বেদেও ইহার প্রয়োগ আছে। খ* ৭, ১৯৪, ২২3 
অ* ৫. ২৩, ৪ ইত্যাদি মন্ত্রে কোক শব্দ আছে। এই শব্ষের বৈদিক অর্থ; অতি ভীষণ জন্ব-_ 

ব্যাত্র হওয়। অসম্ভব নয়। 

তিবাতে কালীর মত বহু মূর্তি আছে। এই সকল মু্তির মধ্যে ব্যাস্ত্রের মুখওয়ালা মৃতিও 
আছে। 17010101751 [০০010210110 73010111004 এই রকম মুত আছে। 75125 9০110901- 

এর চিত্রকলায়ও মহাকালের মুর্তি আছে। মহাকাল এ চিব্রকলায় বিধু ও শিবের সম্মিলিত মু্তি। 
এই মহাকালের মুখ বাঘের । শিব ও দুর্গার সঙ্গে বাঘের কি কোন সম্পর্ক আছে ? শিব পরেন-- 

ব্যাত্রচর্ম, আর দুর্গা ব্যানানা । ঈাওতাল ও অসত্যজাতিরা বাঘের পৃজ! করে। মিরপুরে ব্যাস” 

সবরের পূজা হয়। রাজপুত ও ভীলেরা ব্যাপ্রের সন্তান বলিয়া দাবী করে।_ 02০0৩, [1.211, ব্যাস 
বংশের উৎপত্তির কথার সঙ্গে শিবহুর্গার কাহিনী জড়িত আছে। নেপালে বাঘযাব্র। খুব ঝড় উত্সব । 

শ্শিলালিপিতে দুর্গ। 
৬৮৪ বিক্রমাবে বর্ধলাটের বমস্তগঢ় শিলালিপিতে ছুর্নার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়৷ যায়। 

তারপর ৯৯৭ শকের বনপতের দীর্ঘাসি নিপিতে ছুর্গার মন্দিরের উল্লেখ আছে। লিপিটা তেলেগু 

অক্ষরে ক্ষোদা। অনন্তবর্ধার সময়ে। দীর্ঘাসি গঞ্জাম জেলার কলিঙ্গপটমের ৪ মাইল উত্তরে 

অবস্থিত। দীর্ঘাসি গ্রামের সিমান্তস্থান্তে একটা ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়কে লোকে 
“ছুর্গীমাতা” বলে। এখানে মন্দিরের বু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের 
কাছে পাথরের ছুর্া, নন্দি ও লিঙ্গও পাওয়া যায়। একটা ছোট গুক্ফা আছে। সেখানে আঞ্জও 

ুর্গামু্তির পুজা হয়। 



ন্বিন্বিঞ্ঘ-ও তলত 
€১) | 

ল্সীক-ল্হস্য 

ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্. এ. ডি, লিট্, (লগ্ডন) 

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রীবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,-জেতবনে, অনাথ- 
পিত্ডিকের আরামে । সেই সময় আয়ুদ্মান্ কুমার কাশ্তপ অন্ধবনে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর 
জনৈক অত্যুজ্জল-কাস্তি দেবতা নিশীথে সমগ্র অন্ধবন উদ্ভাসিত করিয়! আয়ুন্নান্ কুমার কাশ্বপের 
নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়] সসন্ত্রমে একান্তে দীড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া এ 
দেবতা আয়ুস্সান্ কুমারব1শ্যপকে কহিলেন, ভিক্ষু! এই বন্ধীক রাত্রে ধূমায়িত এবং দিনে গ্রজলিত 

হয়। ব্রাঙ্গণ১ কহিলেন, সুমেধং ! শঙ্জ (খনন-যন্ত্র) লইয়া ইহা! খনন কর। গুমেধ তাহ] খনন 
করিয়া দেখিতে পাইল 'লঙ্গি* (পছিঘ)৩ ) 'লঙ্গি” দেখিয়] কহিল, ভদন্ত! এই যে একটা “লঙ্গি”। ব্রাঙ্গণ 

কছিলেন, ছ্ুমেধ! 'লঙ্গি” উপরে নিক্ষেপ করিয়া শন্্ লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া 
স্ুমেধ দেখিতে পাইল মণ্ডকণ । ছ্ুমেধ মণ্ডক দেখিয়া কহিল, তদন্ত ! এই যে একটা মণ্ড.ক। ব্রাহ্মণ 
কহিলেন, স্ুমেধ ! মও্ক উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া! আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া 
ন্ুমেধ দেখিতে পাইল দ্বিধা-পথঃ ;দ্বিধাপথ দেখিয়া কহিল, তদন্ত ! এই যে একটা দ্বিধাঁপথ ! ব্রাক্গণ 
কহিলেন, সুমেধ ! দ্বিধাপথ উপরে নিক্ষেপ করিয়! শস্ত্র লইয়া! আরও খনন কর। আরও খনন 

করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল 'পঙ্গবাঁর* (ক্ষার-্পরিআাবক) 3 পস্কবার দেখিয়া! কহিল, তদন্ত ! এই 
যে একটী 'পন্কবার! ব্রাহ্মণ কহিলেন স্থুমেধ ! তাহ। উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া! আরও খনন 

কর। আরও খনন করিয়া হ্থমেধ দেখিতে পাইল কৃর্ম' | কর্ম দেখিয়! কহিল, ভদস্ত ! এই যে একটা 
কৃর্ম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, ছুমেধ ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়৷ শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর! আরও 
খনন করিয়া! সুমেধ দেখিতে পাইল অসিধারা৮ ; অসিধার! দেখিয়া! কহিল, তদন্ত ! এই যে এক 

অসিধারা! ব্রাহ্মণ কহিলেন, স্থমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শন্ত্র লইয়া আরও খনন 

কর। আরও খনন করিয়া স্থুমেধ দেখিতে পাইল মাংসপেশী* ; মাংসপেশী দেখিয়া! কহিল, 

তদন্ত! এই যে এক মাংসপেশী! ব্রাঙ্গণ কহিলেন, হুমেধ! তাহা! উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত 

১,২. ব্রাহ্মণ ও সুমেধের মধো কাল্পনিক কথোপকথন । ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ আচার্য, স্থমেধ মেধাবী শিল্ব। 

৩. জঙ্গি বা পলিঘ অর্থে অবিষ্ঠা | 
৪. মণ্ডক ক্রোধাভিভূত জণের প্রতীক । 

. ৫. ঘ্বিধাপথ অর্থে ছুই দিকে যাইবার রাস্তা, ইহা বিচিকিৎস! ব| সংশয়েরই প্রতীক । 

৬. পৰবার পঞ্চ নীবরণেরই প্রতীক (প-নু )। 

৭, কুর্ম পঞ্চ্বন্ধেরই প্রতীক (প-সথ)। 
৮. অসিধার! বন্তকাম এবং ক্লেপকামেরই প্রতীক (প-স্থ)। 
৯. মাংসপেশী নন্দিরাগেরই প্রতীক (প-নু)। 

৭.৫ 
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লইয়। আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল নাগ (গজবর)১*; নাগ 

দেখিয়া কহিল, ভদস্ত ! এই যে একটী নাগ! ব্রাঙ্গণ কহিলেন, গুমেধ নাগকে যথাস্থানে থাকিতে 
দাও, নাড়িও না, নাগকে (যথাবিধি) নমস্কার কর। ভিক্ষু! তুমি ভগবানের নিকট যাইয়া 
তাহাকে এই পঞ্চদশ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ভগবান্ যেভাবে প্রশ্নের রহস্ত বিবিতি করেন 

তুমি তাহ] সেইভাবেই অবধারণ কর। ভিক্ষু! কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে; 
কি শ্রমণ-ব্রাঙ্ছগগণের মধ্যে, কি দেব-মনুষ্যু-সমাজে তথাগত, তথাগত-শ্রাবক, অথবা যিনি ইহাদের 

কাহারও হইতে উত্তর শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি ন! যিনি এই সকল প্রশ্নের 
রহন্ত বিবৃত করিয়! সন্তোষ বিধাঁন করিতে পারেন।” সেই দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, ইহ! 

বিবৃত করিয়া তিনি তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। 

অনস্তর আমুন্সন্ কুমারকাশাপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, 
উপস্থিত হইয়৷ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সমঘ্ুমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একাস্তে উপবিষ্ট 

হইয়৷ ভগবানের নিকট দেবতার মকল কথ! যথাযথভাবে নিবেদন করিয়! কহিলেন ; "পরতো ! 
এস্থলে বল্পীক কি, রাত্রে ধূম-উদগীরণ কি, দিনে গ্রলন কি, ত্রাঙ্ষণ কে, স্থুমেধ কে, শঙ্ত্র কি, খনন 
কি, 'লঙ্গি' কি, মণ্ডক কি, দ্বিধাপথ কি, পঙ্কবার কি, কৃর্ম কি, অসিধারা কি, মাংসপেশী কি; 

নাগই বাকি? 
তগবান্ কহিলেন! ভিক্ষু! এন্থলে বল্সীক চারি মহাতৃত-নিমিত, মাতৃপিতৃ-সন্ভৃত, 

অন্তব্যঞ্জনপুষ্ট, অনিত্য, উৎসাদন*্পরিমর্দন-ভেদন-বিধবংসনধর্মী এই দেহেরেই অধিবচন বা 
নামাস্তর। দিনের কার্ধ-সন্বন্ধে রাত্রে লোকে বিতর্ক-বিচার করে, ইহাই রাত্রে ধূম-উদগীরণ। 
রাত্রে বিতর্ক-বিচাঁর করিয়া লোকে দিনে কায়বাক্যে কার্ষে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই দিনে প্রজ্লন। 
এস্থলে তথাগত সম্যক-সমুদ্ধই ব্রাহ্মণ । সুমেপ তিক্ষুরই নাম। শস্্র আর্জনোচিত প্রজ্ঞার 

অধিবচন। বীর্যারস্তই খনন। অবিগ্ভাই 'লঙ্গি। দ্থমেধ! শন্ত্র দ্বারা খনন করিয়া “লঙ্গি' 

উত্তোলন কর, অবিদ্যা পরিত্যাগ কর) ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। তিক্ষু! এস্থলে মণ্ড,ক 

ক্রোধ এবং নিরাশারই নামান্তর। স্মেধ! শস্ত্দ্ধারা খনন করিয়] মণ্ডক উত্তোলন কর, ক্রোধ 
ও নিরাশা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এন্থলে দ্বিধাপথ বিচিকিৎসারই 
নামান্তর । নুমেধ! শ্রদ্ধার খনন করিয়] দ্বিধাপথ উত্তেরলন কর, বিচিকিৎসা পরিত্যাগ 

কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। পক্কবার কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ওদ্ধত্য-কুকৃত্য 
এবং বিচিকিৎসা এই পঞ্চনীবরণেরই নামান্তর | ম্থমেধ! শক্তঘধারী খনন করিয়া পন্কবার 

উত্তোলন কর, পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এন্থলে কুর্ম পঞ্চ 
উপাদানন্কন্ধেরই নামান্তর। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান লইয়াই পঞ্চ উপাদানস্ষন্ধ। 

স্ুমেধ! শক্ত খনন করিয়া! কুর্ম উত্তোলন কর, পঞ্চ উপাদান-্বন্ধ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার 

উক্তির অর্থ। অনিধারা পঞ্চকামগ্ডণেরই নামাস্তর। পঞ্চকামগ্ডণ, যথা--ইষ) কান্ত, মনোজ, 
নিউ বসা 

১*. নাগ ক্ষীণাসব অঙতভেরই প্রতীক (প-ল )। 



দ্বিতীয় সংখ্য| ] রাধাতিত ১১৫ 

প্রিয়, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্রক চক্ষুবিজ্ঞের রূপ, স্তোত্র-বিজ্ঞেয় শব, স্বাণবিজেয় গন্ধ, 
জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ । স্থমেধ! শ্ত্র বারা খনন করিয়া অঙগিধারা উত্তোলন কর, 
পঞ্চকামগ্ডণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এখানে মাংসপেশী নন্দিরাগেরই 
নামান্তর । ন্থমেধ! মাংসপেশী উত্তেলন কর, নন্দিরাগ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির 

অর্থ। ভিক্ষু এস্থলে নাগ ক্ষীণ/সব ভিক্ষুরই নামান্তর, এহেন নাগকে থাকিতে দাও, নাড়িও না, 
ক্ষীণাসব ভিক্ষুকে নমস্কার কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। 

€২) 

ল্লাখা তত্ব 

| অধ্যাপক স্রীঅমূল্যচরণ বিস্াভূষণ 

লীলাই আনন্দের স্বভব এবং আনন্দই লীলার আস্বাদ্য। মন্থুষা আনন প্রণোদিত 
হইয়াই ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করিয়া আনন্দই আন্ব[দন করিয়া থাকে । কোনও প্রকার অভাব 

বোধ হইলে, তাহার পূরণের জন্ত স্বতই ইচ্ছ! হইয়া থাকে ) পূর্ণাননস্বরূপ শগধানের কোনও 
প্রকার অতাব নাই শ্থুতরাং ইচ্ছাও নাই। তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজাননা আস্বাদন করিতে- 

ছেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন) কিন্তু সে আনন্দ অপরিস্থুট, লীলা ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট 
হয় না; সেইজন্য তিনি যে অহৈতৃক আত্মপ্রেমে আজ্মানন্দ আস্বাদন করিয়! থাকেন, সেই স্বানিষ্ 
প্রেমাংশ শত শত তাগে বিতক্ত করিয়া নিজাংশদ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন করেন) ইহাই তাহার 

অপ্রাককৃত নিত্যলীল! এবং এ সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেম গ্রধান তগব্দংশই শুদ্ধ জীব অথবা ভগবানের 
নিত্যলীলাপরিকর ।তগবানের শ্রীবিগ্রহ যেষন সচ্চিদানন্দঘন, উহাদের রূপও সেইরূপ সচ্চিদাননদঘন) 

কিন্ত তাহ! প্রেম-গ্রাধান বলিয়া প্রেমময় এবং তগবাঁনের আনন্দান্বাদনী শক্তি বলিয়া প্রেমময়ী। 

শান্ত, দান্ত) সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য গ্রভৃতি যতগ্রকার প্রেম বিমলানন্দ আস্বীদণ করা যায়, 

ভগবান্ কচ নিজানন পরিস্ফুট করিবার জন্ঠ বা বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার জন্ত, এ 

এ সমস্ত প্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া, আবার একাধারে সমুদয় প্রেমও 

গ্রকাশ করিয়াছেন ; প্র সমুদয় প্রেমের একাধারে নামই “রাধা”। প্রেষে ঈশ্বরাংশ জীষকে 

যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না। রাশির স্বতাষ বুঝিতে হইলে 
অংশের স্বভাব দেখিতে হইবে--অঙ্মিরাশির স্বভাব যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে অগ্নিকণার স্বভাব 
দেখিতে হইবে। ভগবদংশ জীব প্রেমেই বশীভূত হুইয়! থাকে । অতএব সর্বলীবাধার আনন্দ- 

বিগ্রহ জগদীস্বর প্রকৃ্ও গ্রেমরূপিণী রাধার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত অন্থগত-সকৃষ্ণ রাধা 

ব্যতীত থাঁকিতেই পারেন না। 
যেখামে আনঙদ সেইখামেই প্রেম এবং যেখানে প্রেম সেইথানেই আনল) আমদ' 
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ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই) আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ কষ্চ এবং 
প্রেমেরও ঘনীভূত মৃতি রাধা। দ্ৃতরাং যেখানে কষ, সেইখানেই রাধা, এবং যেখানে রাধা, 
সেইখানেই কৃষ্ণ, কৃ ভিন রাধা বা রাধা ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না। 

ভগবানের শত শত শক্তিগণের মধ্যে মহাভাবরূপিণী রাধাই স্্বস্রেষ্ঠা। কৃঞ্ণই রাধার 
জীবন। কৃষ্ণ ভোক্তা, রাধা তোগ্য]| বেদাস্তও সিদ্ধাস্ত করিয়াছে পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। 
জগতেও ইহা! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পুরুষ সেব্য-প্ররুতি সেবিকা, পুরুষ 
রাধ্য -প্রক্কতি রাধিকা । অতএব প্ররেমন্বরূপিণী পরম গ্রকৃতি রাধিকা! প্রাণ মন সমর্গণ করিয়া 

পরমপুরুষ কৃষ্ণের আরাধন! করিয়! থাকেন। রাধিক তত্বতঃ কৃষ্ণের প্রণয়বিরুতি, ইছাঁকে বৈষৰ- 

শান্ত স্বরূপশক্তি হলাদিনী নাম দিয়াছেন। চরিতামূত উপদেশ করিয়াছেন-__ 

“রাধিক! হয়েন কৃষ্জের প্রণয়-বিকাঁর 

স্বরূপশক্তি হলাদিনী নাম ধাহাঁর ॥” 

সর্বাধিষ্ঠানভূত ভগবান্ কৃষ্ণ অব্যতিচারিণী স্বরূপত্ভূত তিনটা সধ্য শক্তির অস্তিত্ব বৈষ্ব- 
গণ শ্বীকার করিয়া থাকেন। এই তিনশক্তির নাম-_হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। চরিতামূত 
বলেন-- 

“হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাম্বাদন ৷ হ্লাঁদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পৌষণ ॥ 
সচ্চিদানন্ পূর্ণ কৃষ্ণের শ্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন বূপ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী | চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ব নাম। ভগবানের সত্তার হুয় যাহাতে বিআম ॥ 

কুষেে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রঙ্গজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 

হলাদিনী-সার প্রেম-_প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমাকাষ্ঠ! নাম মহাতাব || 
মহা।তাবস্বরূপ! শ্রীরাধ! ঠাকুরাণী। সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ 

যেমন মুর্তিতী হলাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই তগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ 
এ হলাদিনী শক্তির শত সহত্র বৃত্তিও মৃ্তিমতী হইয়া! অনুক্ষণ রাধা ও কৃষ্ণের সেবা করিয়া 
থাকেন। ইহারা রাধারুষ্জের সহিত একত্র অবস্থান করেন, রাধারুফ্জের শ্রীতিসাধনই ইহাদের 

একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইহার] সর্বদাই রাধাকুঞ্ণের সেবাকার্যনিরত; এই জন্য ইহারা রাধারুষ্ণের 

সখী ও সহ্চরী ভাবে যে ক্রীড়ীবিশেষ প্রকটিত করেন তাহারই নাম রাস। 
গর্গ-সংছিতায় (গোলক খণ্ড ৮৬১৭) উল্লিখিত আছে যে, রাধা কৃষ্ণের অংশতৃতা। কৃ 

আপনার পরমতেজ বৃষভানুর পত্বীতে রাধারূপে আবেশিত করেন। সেই তেজ হুইতে যমুনা- 
কুলের নিকুঞ্জ দেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবিভূতি হন। রাধা তা্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে 
সোমবার মধ্যাহুকালে জন্মগ্রহণ করেন। এই রীধাষ্টঘী উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ চিত হইল । 



(৩) 

জৈন্ধর্মগ্রন্ছ 

ভ্রীসভীশচজ্জর শীল এম্, এ. বি. এল্, 

জৈনধর্মের ২টা প্রধান সম্প্রদায় আছে"--(১) শ্বেতাম্বর ও (২) দিগন্থর। প্রথম 
সম্প্রদায়ের সাধুর! শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করেন ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সাধুর! উলঙ্গ [ দিকৃ+ অন্বর 

(বসন ) যাহার -দিগন্বর ] অবস্থায় বিচরণ করিতেন । মুসলমান রাজত্বের সময় দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের 

সাধুরা বসন পরিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এই ছুই সম্প্রদায়ের মতবাদে সামান্ই পার্থক্য 
আছে) কেবল আচার অনুষ্ঠ!নে প্রতেদ দৃষ্ট হয়। শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের মতে ৮৬শ্রী' অবে' দিগস্বর 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব, আবার দিগম্বরীয়দের মতে ৮* শ্্ী' অব শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজকে প্রাচীনতম সম্প্রদায় বলে। 

স্বেতান্বর সম্প্রদায়ের যে সব ধর্ম গ্রন্থ আছে তাহ মহাবীর রচিত নহে, পরস্ত মহাবীর 

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উপদেশরূপে শিষ্য ইন্ত্রভৃতিকে বলেন এবং তিনি আবার ন্বশিষ্য গণধর 
নুধর্মন্কে বলেন ও তিনি ম্বশিষ্য জঙ্থস্বামীকে বলেন। এখানে বলা প্রয়োজন জৈনধর্ম মতে 

২৪ জন জিন বা তীর্ঘস্কর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ জিনের নাম বর্ধমান মহাবীর। 

ইনি বৃদ্ধদেবের সমসাময়িক ও এই ধর্মের শ্রেষ্ট প্রবতণ্ক। প্রথম তীর্থস্কর খষতদেবের সময় এই 
ধমে'র ২ শ্রেণীর ধর্ম পুস্তক ছিল-_-( ক ) ১৪ খানি পূর্ব (খ) ১১ খানি অঙ্গ। মহাবীরের পর 

৮ম আচার্য স্থলভদ্রের সময় পর্যন্ত এই ১৪ খানি পূর্বই প্রচলিত ছিল। পরবর্তাঁ ৭ জন আচার্য 
মাত্র ১* খানি পূর্বের বিষয় জানিতেন। ক্রমে এই ১০ খানিও নষ্ট হইয়! যায়। শ্বেতাস্বর 
সম্প্রদায়ের মৃতে ১১ খানি প্রাচীন “অঙ্গ' গ্রন্থ ঠিক আছে; কিন্তু দিগঞ্ঘরীয়দের মতে এই 'অঙ্গ' 
রন্থগুলিও নষ্ট হইয়া যায় এবং শ্বেতাস্বরদিগের “অঙ্গ'গ্রস্থগুলি প্রামাণিক নহে। যাহা হউক এই 
'অঙ্গ' গ্রন্থগুলি প্রায় ৪৫৪ ত্রী' অবে লিপিবদ্ধ হয়। 

জৈনদিগের ধমশশস্ত্রের নাম “সিদ্ধান্ত । মোট ৪৫ খানি এই প্রকার গ্রন্থ আছে। 

ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতমগ্ডলির নাম 'অঙ্গ'-মোট ১১ খাঁনি “অঙ্গ গ্রন্থ। তাঁর পর ১২ খানি 

'উপাঙ্গ' গ্র্থ, ১* খানি পৈন্ন(প্রকীর্ণ) গ্রন্থ, ৬ খানি ছেদহত্র, ৪ খানি মৃলহত্র, ১ খানি 'নানদীহুত্' 
ও ১ খানি 'অন্ুযোগন্ধার' সুত্র । সর্বসমেত ৪৫ খানি গ্রন্থ। 

(ক) ১১খানি অঙ্গের নাম-_-আচারা, হুত্রক্ৃত, স্থান, সমবায়, তগবতী, জাতধম- 

কথা, উপাসকদশা, অন্তরুদশা, অনুত্তর-উপপাতিক দশা, প্রশ্ন-ব্যাকরণ, ও বিপাক। 'ৃষ্টিবাদ' 

নামক আর ১ খানি দ্বাদশ অঙ্গ গর ছিপ, কিন্ত উহ লুপ্ত । 



১১৮ শ্রীভারতী [ দ্িতীয় বর্ষ-+১৩৪৬ 

(খ) ১২ খানি উপাঙ্গ--ওপপাতিক, রাজপ্রত্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জন্থৃত্বীপ- 
গ্রজ্ঞাপ্তি, চন্রপ্রজ্ঞাপ্তি, হূর্যপ্রজ্ঞাপ্তি, নিরয়াবলি (বা কল্লিক ), কল্লাবতংসিকা, পুষ্পিকা) পুষ্প- 

চুলিকা, বৃষিদিশা। 
(গ) ১০ খানি পৈন্ন বা প্রকীর্ণ গ্রন্থ-_চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর-প্রত্যাখানম্, তক্তা- 

পরিজ্ঞা, তওুল-বৈয়ালী, চণ্ডাবীজ, দেবেন্্র স্তব, গঞ্জিবীজ, মহাপ্রত্যাখান, বীর স্তব। 

(ঘ) ৬খানি ছেদস্থত্র--নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রতস্বন্ধ, বৃহৎকল্প, পঞ্চকল্প। 

(উ) ৪ খানি মূল সুত্র--উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক, পিগুনিযুক্তি। 
(চ) ২খানি অন্ত গ্রন্থ-_নান্দীন্ত্র ও অন্ুযোগদ্বার-সুত্র | 

এই সমুদয় গ্রন্থের অনেক ভাষ্য ও টাকারদিও অ।ছে এবং কয়েকখানির ( যেমন আচারাঙ্গ, 

কুতব্রকৃতাঙ্গ, উপাসকদশ! প্রভৃতি ) ইংরেজী অনুবাদও হইয়াছে ॥ আরা হইতে 58০60 70043 

০1 (1৩ [8115 একটি গ্রন্থমালীতেও কয়েকখানি গ্রস্থ অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

এই গ্রন্থগুলি সর্ব প্রথম ৪৫৪ ত্র" অব! লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কালক্রমে ইহার কতকাংশ 
ও ভাষা কিছু পরিবর্তিত হয়। প্রথমে ইহা! অধন্মাণধী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু পরে 
কতকাংশে মহা রাষ্তীয় ভাষা সংযোজিত হয়। সাধারণতঃ প্রাচীনতম অংশগুলি জৈন প্রাকৃত ও 

পরবর্তী অংশগুলি জৈন মহারাস্্রী ভাষায় লিপিবদ্ধ। এই সব গ্রস্থগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত 
হইয়াছে, সেজন্ত ভাষা ও ছন্দের তারতম্য আছে। কতকগুলি গঞ্চে, কতকগুলি পগ্ভে ও 

কতকগুলি গগ্ভ ও পগ্ভের সংমিশ্রণে লিপিবদ্ধ । 

এই স্ব ধমপগ্রন্থ ব্যতীত আরও কতকগুলি ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। এইগুলি কতক 

প্রাক্কৃত ভাবায় ও কতক সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ । ইহাদের যধ্যে 'উমাস্বাতির তত্বার্ধাধিগম সুত্র 

ও তেজপাল-পুত্র বিনয় বিজয় কৃত “লোক প্রকাশ” (ইহা ১ খানি কোব গ্রন্থ) উল্লেখষোগ্য। 

তদ্্যতীত ধর্ম ও উপদেশমূলক গ্রন্থও প্রাকৃত ভাষায় অনেকগুলি আছে যেমন সমরায়িচ্ছা কথা 

(হরিভদ্র কৃত ); উপমিতি ভবপ্রপঞ্চা কথা। সংস্কৃত তাষাঁয় লিখিত সোমদেব কৃত “যশঃতিলক" 

ও ধনপাল কৃত 'তিলক-মঞ্জরী” উল্লেখযোগ্য ।প্রা্কৃত কাব্যে রামায়ণেরও একটি সংস্করণ আছে-_ 

ইহার নাম “পৌমচরিয়”। 
দিগম্বর সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থের বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে। 



আমাদের কথা 
গত ৩র! সেপ্টেম্বর হইতে ইউরোপে সমরানল প্রজলিত হইয়াছে । ইহার দিন 

পূর্বেই জার্মেণী পোলাও দেশকে আক্রমণ করে। ব্রিটিশ এই যুদ্ধে লিগু। ভারতবর্ষ ব্রিটিশের 
অধীন নুতরাং ভারতের স্বার্থ ইহাতে জড়িত। জাগতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি 

হইতেছে--এখানে সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে-_জার্মেণী সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে নিযুক্ত অনেক ভারতীয়দের চাকুরী নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি। 
তারতবর্ষধ একটা মহাদেশ বিশেষ । এই দেশের লোকসংখ্যা বহু (আগামী গণনায় প্রায় ৪০ কোটা 

হইবার সম্তাবন1 ), এখানে খাগ্চজ্রব্যের কোন অভাব নাই (ছৃতিক্ষাদির অন্যতম কারণ রপ্তানী ), 
শিল্প ও বৃহৎ কলকারখান।র জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল ( [2৬ 29016139195 ) প্রভৃতির অভাব 

নাই, জ্ঞান, বিদ্যা, কৃষ্টিতে ভারত পৃথিবীর কোন দেশ অপেক্ষা হীন নহে, আর ভারতের শৌর্য বীর্য 

ইহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস স্ব্ণাক্ষরে প্রমাণিত করিতেছে । কিন্তু আজ ভারত ব্যাধিতে 

জীর্ণ, অন্নাভাবে দীর্ণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষার অভাবে আত্মরক্ষায় প্রায় অসমর্থ, কলকার- 

খানার অভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাভাবে বিদেশের মুখাপেক্ষী । 

যাহাতে ভারতের এইসব অভাৰ দূরীকরণ হয় এবং এই সঙ্কট সময়ে বুটনের প্রত 
সহায়তা! করিতে পারে সেজন্ত গত ২৪ শে ভাদ্র বোন্বাইএ হিন্দুমহাসভার করতৃপিক্ষদের একটা 
অধিবেশন হয় ও তাহাতে “ভারত ও যুদ্ধ” সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে 

সংক্ষেপে নিয়লিখিত বিষয়গুলি আছে । 
(ক) ভারতে অস্ত্রক্্র উৎপাদনের জন্য বিমানপোত, ইঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির 

কলকারখানা গ্রস্তত করা 
(খ) সৈম্ভদলের ভারতীয়করণ ও ভারতবাসীদের যুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা দান এবং 

“পৌরজনপদ বাহিনীর” সৃষ্ট | 

(গ) কেন্ত্রীয় গভণমেন্টের দায়িত্ব প্রবতনি, সাম্প্রদায়িক চুক্তির সংশোধন, ইত্যাদি 

যদি ভারত গতর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়। ইহাঁকে কার্ধে পরি- 

ণত করেন তবে বতমান সঙ্কটের অনেক অবসান হয়। অবশ্ত চ্যাটুফীল্ড কমিটির সুপারিশে দেখা 

যাঁয় ভারতের স্থলসৈস্ত, নৌবহর ও বিমানবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্ত ইংলগ 

তারতকে ৩৩॥* কোটা টাকা দান করিবেন ও আগামী ৫ বৎসরে বিনান্থদে ১১? কোটা টাকা 

খণ দিবেন। আমাদের মনে হয় আত্মরক্ষার জন্তও যাহাতে তারতের প্রতি বিশ্ববিগ্তালয়ের 

অধীনে কয়েকটা করিয়া সামরিক শিক্ষালয় থাকে তবে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগকে স্বেচ্ছা সৈন্য- 

রূপে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ ও ক্ষতি হইতে অনেকাংশে রক্ষা 
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করা যাইতে পারে। ভারতে মাত্র দেরাদুনে অবস্থিত একটা সামরিক বিদ্যালয় আছে আর 
সম্প্রতি ভাঃ মুঞ্জে প্রতিঠিত নামিকে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হুইয়াছে। 

গং রঃ ছা সঃ ১ 

কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ডলীর পরিকল্পনায় শিল্পকারখানাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটী 1ব860029] 

19:71: 0০07500166৩ গঠিত হইয়াছে । কিন্ত ইহাদের উদ্োগে এ পর্যস্ত একটিও কারখাদার 

সৃষ্টি হইল ন1। গ্রতিবৎসর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ও অন্যান্ত অধিবেশনে বহুটাক। 
ব্যয়িত হয়। কিন্ত আজ ৫* বৎসরের এই ভ্বাতীয় আন্দোলন কেবল রাষ্্রনৈতিক আলোচন! 
ব্যতীত দেশের কোন গঠনমূলক কার্ষে ব্যাপকতাৰে হস্তক্ষেপও করিল না বা মনোযোগ দিল 
না। আদর্শ বিগ্ালয়াদি স্থাপন, কলকারখানা স্থাপন ও শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার, সামাজিক রীতি 

নীতির সংস্কার প্রভৃতি কার্য কংগ্রেসের কর্পদ্থার অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। জাতীয় উন্নতি 
বলিতে একট! জাতির সব্বাঙ্গীন উন্নতিই বুঝায়। 

রঃ ্ রং 

বাংলাতাঁষা ও সাহিত্য বতমান ভারতের অন্যান্ত তাঁষ! অপেক্ষা! সমৃদ্ধতর | যাহাতে 

অন্যান্ গ্রাদেশের বিশ্ববিগ্তালয়ে বাংলাভাষা পাঁঠ্যবিষয়রূপে গৃহীত হয় তাহার জন্ত কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ঠালয় চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 'যুক্তগ্রদেশ' গ্রমুখ কয়েকটা কংগ্রে শাসিত 
প্রদেশে বাংলাভাষার মর্যাদ] ক্ষু্র করা হইতেছে। 

গা সঃ গা 

বিশ্বভারতীর পরিচালিত “লোক শিক্ষা সংসদ' জন সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত 

যথাযথ চেষ্টা করিতেছে । যদি তারতের প্রত্যেক কলেজের ছাত্রবুনদ নিজেদের মধ্যে এক একটি 

সমিতি গঠন করিয়! এই প্রকার পরিকল্পনা! অনুযায়ী কার্য করে তৰে ভারতে শীগ্র শিক্ষ1 বিস্তারের 

ব্যবস্থা! হয় অথচ ইহ! বহু ব্যয়সাধ্যও হয় ন|। 

ক গা কঃ 

কাশী বিশ্ব বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় বার্ধক্য বশতঃ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন আর তীহার স্থলাভিষিক্ত 

হইলেন বতশমান ভারতের একজন প্রধান মনীষি স্তর সর্বপল্লী রাধারষ্ণনূ। এই বিশ্ববিদ্যালয় 
তারতের একটা গৌরব। আমরা ঘতদূর জানি ইহার পরিকল্পনাও হইয়াছিল কতকটা প্রাচীন 

ভারতের গুরুকুল বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী | কিন্তু বতানে দেখা যায়, ইহা পাশ্চাত্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয়েরই অন্ুরূপ। প্রাচীন তারতের শান্ত, শিক্ষা ও কৃষির রক্ষা ও প্রচারের অন্য ইছাতে 
বিশেষ ব্যবস্থা! বা তাহার বিশেষ কার্য দেখি নাই। যাহাতে গ্রাটীন তারতের আদর্শকে ভিত্তি 
করিয়া ইহাকে একটি আধুনিক উচ্চতম শিক্ষাকেন্ত্রে পরিণত কর যায় তাহার অন্য ইহার 
কতৃপিক্ষদিগকে অন্নরোধ করি। 



2পু্ভন্ষ তলহ্বানেলোচ্গলা। 
দর্শন-পরিচয়--প্রীগোপাল চন্দ্র সেন, বিগ্ভাবিনোদ কৃত, কলিকাতা ৩৩, তারাাদ 

দত্ত স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ২৪*, মূল্য ২২। 

. সংঙ্কত ভাষায় মীবাচার্য লিখিত সর্বদর্শনসংগ্রহে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একটী সাধারণ 

পরিচয় দেওয়া! আছে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ৪73 9, 29017917751791এর ছুই খণ্ডে 
1130191) 0101195001)5 ও 7012 5, ই, 7085200গ-কত দুই খণ্ডে 7156915 ০1 110001921 

12119300175 আছে। এতদ্যতীত যোক্ষমূলর সাহেব ও অন্ান্ত পণ্ডিতবর্গেরও গ্রন্থ আছে। 

কিন্ত বাংলাভাষায় সরল ও প্রাঞ্জলভাবে সবগুলি দর্শনশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়মূলক গ্রন্থ নাই। 
কিছুকাল পূর্বে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ প্রদত্ত গ্রীগোপাল বন্ুমল্লিক ফেলোসিফ, লেক্চারগুলি ইছার 

অভাব অনেকাংশে পূরণ করে। কিন্তু বোধ হয় আলোচ্য পুস্তকখানিই সংক্ষিপ্তাকারে মুলতত্বগুলির 

ব্যাখ্য প্রদানের প্রথম প্রচেষ্টা । ইহাতে ফড়দর্শন, শৈবদর্শন) পাণিনি-দর্শশ এবং ৩টা 
অবৈদিক-দর্শন-_-জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বক-দর্শন ব্যতীত একটা অধ্যায়ে ভারতীয় ভাবদর্শন সম্বন্ধে 

অনেক তথ্য আছে। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনার বা 

তাবের ধারার আঠাস দিয়াছেন দ্ুতরাং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে দর্শন আখ্য। দেওয়া যাইতে 

পারে না। লেখক এই অধ্যায়ে সাধারণ পাঠকবর্গকে ভারতীয় সাধনার ধারার সহিত ম্বুনিপুণ- 

রূপে পরিচয় করাইয়! দিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে অনেকস্থানে ক্রমতালিকা (01) দিয়া বিষয় 
বস্তকে বিশেষরূণে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । বেদাস্তদর্শনের মধ্যে মাত্র কয়েকটা তাষ্যের 

বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত আছে এবং বৈষ্ণব মতের অপেক্ষাকৃত বিশদরূপ ব্যাখ্যা আছে। 

প্রত্যেক অধ্যায়ের পর যদি একটা গ্রন্থপঞ্জী (34011921815 ) থাকিত তবে গ্রস্থখানি আরও 

উপযোগী হইত। কয়েকটা স্থলে গ্রন্থকার বিন! প্রমাণে ২।১টী কথ! বলিয়াছেন যেমন “লক্ষেখ্খর 

রাবণকে বৈশেধিক দর্শনের একজন প্রাচীন ভাষ্যকার (পৃঃ ৫৯), 'সমঞা মীমাংসা দর্শন (পুর্ব ও 
উত্তর ) বিংশ অধ্য।য়ে বিভক্ত (পৃঃ ৭১) ইত্যাদি। ইহাতে অবশ্ঠ গ্রন্থের উপযোগিতা কিছু 

ক্ষ হয় নাই। 
আমর! এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। 

প্রীসতীশচন্দ্র নীল 

বাংলায় ধনবিজ্ঞান--গ্রথম ভাগ--( ১৯২৫-১৯৩১ ) ৭৪২ পাতা । মুল্য ৪॥০ টাকা । 

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্তান্ত গবেষক কতৃকি লিখিত। 

প্রকাশক চক্রবর্তী চ্যাটাঞ্জি আাণ্ড কোং লিঃ। ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 

আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে বিভিন্ন সময়ে পঠিত ও ধনবিজ্ঞান পরিষদের 

মুখপত্র "আর্থিক উন্নতিতে লিখিত প্রবন্ধের সমষ্টি। অর্থশীস্ত্-বিশেবজ্ঞগণের নানা জাতীয় 

প্রবন্ধ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বাংলার ধনসম্তার কৃষি ও শিল্পের সাহায্ো কির়াপে বৃদ্ধি 

৮১৬ 
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করা যায় তদ্বিময়ে গবেষণা করিবার জন্ত ধনবিজ্ঞান পরিষদ প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে প্রতিিত 

হইয়াছে । অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহার প্রধান গবেষকাধ্যক্ষ ও ডর্র নরেন্দ্রনাথ লাহা! 
অন্যতম পরিচালক । পরিষদ পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলির যথা-_ইংলগ, ফ্রান্স, জামনি, রাশিয়া 
জাপান, ইতালি, প্রনৃতি দেশের অর্থনৈতিক মত সমূহ আলোঁচন] করিয় তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ 

বিষয় গ্রহণযোগ্য তাহ! তথ্য সহকারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি উপায়ে রাশিয়ার সম্পদ 
বৃদ্ধি হইল কিরূপে জামান আর্থিক জগতে আবার আসন পাঁতিয়! বসিল ইহা! যেমনই বিল্ময়কর 

তেমনই কৌতুহলোদীপক। আধ্যাত্মিকতার (অলসতার) দৌহাই দিয়! আমর! এই সকল 
তথ্যকে এড়াইয়া গেলেও বাস্তব জগতে ইহা বাদ দিয়া কিছুই চলে ন'। জগতের পরিবত'নের 
সহিত সমান তালে না চলিতে পারিলে আমাদিগের ধ্বংস অনিবার্য তাহা আমরা বিলক্ষণ 

বুঝিয়াছি। কিন্তু আমরা সকলে উদ্ধারের পন্থা জানি না। ধনবিজ্ঞান পরিষদ এই সকল 
উপায় নিশি করিয়াছেন । এই সকল সারবান প্রবন্ধে অনেক শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় 

অ|ছে। ন।না জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি, অবনতি, পরিণতি নান! দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। 

ধাহাদিগের অর্থশক্তি ও কমপসামর্থ উভয়ই অব্যাহত তাহাদিগকে গ্রন্থখানি অবিলম্বে পাঠ 

করিতে অন্থরোধ করি। বাংলার অর্থনীতি সম্বস্বীয় পুস্তকের অত্যন্ত অতাব। ম্ুতরাং এ জাতীয় 

পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্তক। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাধা তাল। 

প্রীনলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 

92/75081 11817788৩ [২8155 400. ৬/ ০78617801০৩ 181/--35 

বু, 20, 391051156) 10155105100 [0271650. 001551010, 59/1) 9179110091101 9066 0810৮2, 

1106 006 ১13111106, 

পুস্তকখানি আদিনাথ আশ্রমের সভাপতি শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
ইংরেজীতে প্রকাশিত। 

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পক্কঁয় বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আলোচনা 
করিয়া অনেক আলোক পাত করিয়াছেন। বাহার! সংসার ধর্মাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু, তাহারা ধর 
বিবাহ সন্বন্ধে অনেক তথ্য এই গ্রন্থ মধ্যে পাইবেন। 

নারীর সম্পত্ধি অধিকার সম্বন্ধে গ্রস্থকারের মত শাস্্ীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এই বিষয়ে নূতন আইনও প্রবতিত হইয়াছে (০৮ ০ 5 06 1938) যে বিধবার 

অংশ পু্রের ভুল্যাংশ। এই প্রগতির যুগে পুস্তকখানি সকলের পাঠ করা উচিত। 
ভ্রীজিতেজ্দরনাথ বন্ধু 
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93110017151 101)119501018558 ৮০1 17101 0১ 05 ৮ 006 912 

তত্ব সংগ্রহ---মহামহোপাধ্য।য় ডক্টর গঙ্গনাথ ঝ| কতৃক ইংরেজীতে অনুদিত | 
ধম'বোধ ব্যবহারকাগুম্, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা---লক্ষণ শাস্ত্রী যোশী কতৃকি সম্পাদিত 

দ্বৈত নির্ণয় সিদ্ধান্ত সংগ্রহ---পণ্ডিত হুর্যনারায়ণ শুরু কতৃক সম্পাদিত | 
[77100101511 0100 76 1০006171 ড০0110--1. 1. 0001111121, 

[২8111 (11911012210. 70120110520 0110া উ1011011 011251156 

হ্ায়কুমুদচন্দ্রঃ'--প্রীমহেত্্রকুমার স্তায়শান্ত্ী। 

দর্শন পরিচয়__শ্রীগোপালচন্দ্র সেন, বিষ্কাবিনে।দ । 
ন্তায় পরিশিষ্টম্---মূল পুঁথি হইতে নরেন্দ্র চন্দ্র কৃকি সম্প|দিত। 

যুক্তিদীপিকা---মুল পুথি হইতে পি, চক্রবতী কড়কি মম্পাদিত। 

1179 06619 95 £, (179112112,16205 11--021111 1), 7, 30111). 

বত /[116015 01 1100৮1606---1)1. ৪. 0১ 01721161166 

উপনিষদ রহশ্রু---01 1. ড, 021611017£20:01, 

ইতিহাস 
[10015] 90665 01101 0০ ০ 1২9211)16--10117100 10011121101 

1২721)011)11 9111112, 
[5181010 (0110116) 2 ০1৬, 01, 4, 9110411৮, 

সাহিতা 

কবীন্ত্র চন্দ্রোদয় £--হরদত্ত শমণ ও এম. এম. পাঁটকার কড়কি সম্পাদিত। 

২২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাঁম ( দ্বিতীয় সংস্করণ )--গ্রীব্রজেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায় । 

২৩। 

বিবিধ 

(০0016 00669 01 11811 2110. 111019--13, 1১, 71852111, 

২৪ 90121 01 [09191) 02%111990010-000061012 টি ঞ্ঠ 



০্পুল্লাভন সক্তিক্ষা। 
শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্, কৃষি সংকলিত 

বজদর্শন ( নবপর্যায় ) 
১০১৭ সাল 

বৈশাখ--শ্রাবণ-হুর্যপুজা--প্রীরাজেন্ত্রলাল আচার্য । প্রবন্ধ লেখক বতণান প্রবন্ধে , 
ব্যাবিলোনিয়ান ও আসিরিয়ান ধর্মে হুর্-পৃজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং প্রাচীন কাল হইতে বতগান 
সময় পর্যন্ত কোন্ কোন্ জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হৃর্যপুজা করে তাহার সম্বন্ধে 

একটী নাতিদীর্ঘ ইতিহাস লিখিয়াছেন। 
বৈশাখ--আদাঢ়-ভারতীয় ইতিহাডের উপকরণসজখারাম গণেশ দেউদ্কর। পাশ্চাত্য 

জাতির হিসাবে হিন্দুগণের কোন এতিহ!সিক গ্রন্থ নাই ছুতরাং ছিন্দুজাতির ইতিহাস বিস্বদস্তী 
ভিন্ন আর কিছুই নহে | লেখক গ্রবন্ধগুলিতে ত্রাঙ্গণ, আরণ্যক ও পুরাণগুজিতে যে ভারতীয় 

ইতিহাসের প্রচুর উপাদান বিছ্বমান তাহা দেখাইয়াছেন ও গ্রসঙ্গত্ুমে মহাভারত ও রামায়ণের 

রচনা কালের আলোচনা করিয়াছেন। 

কাঁতিক-মাঘ- বেদান্ত-মহামহোপাধ্যায় গুরচরণ তর্বদর্শনতীর্থ। প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে 
বেদান্ত সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কয়েকটী আলোচন] আছে। প্রবন্ধগুলি দুচিন্তিত ও নুপাঠ্য। 

আষাঢ--চৈত--মানবের জন্মকথ]-শশধর রায় | 18119 গুণীত 106506210০1 8121 

নামক গ্রছ্থের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ । 

বতমান বর্ষে বঙ্ছিষচন্ত্রের কয়েকটা “ন্ত্রী-চরিঝ্রের” সমীলোচনা আছে। 

[195 20017 270005515৬০] 11, 

0665 001061101105 1016 00016191501 076 4১110165106 10191019119, এ, 

11061) 115110212. 

প্রাচীন দ্রাবিড়ীগণ আর্যপ্রভাবশূন্ত হইণেও যে সংখ্যাজ্ঞানসম্পর্ন ছিল, উত্ত প্রবন্ধে 
সেই সম্বন্ধে আলোচন] আছে। তাহারা এক হইতে একশত পর্যন্ত গণন1 করিতে পারিত। 

6061 02 019 10266 01 27021138110 0105610851 কৃত “পাণিনি” প্রবন্ধের 

উপর অধ্যাপক 0১৩২ “01500556036” (ড্. 150 2) “081006% নামক 

একটী ওবন্ধ চেখেন। বতণমান প্রবন্ধ 1656: ₹ৃত প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ | ইহাতে 

তিনি মহ1ভাম্ ওণয়নের সময় নিধারণ করিয়াছেন ২৫ খ্রষ্টান। ইহা হইতে মহাভাম্য প্রণেতা 
পতঙঙ্র সময় নিধণরণ অতি সহজেই হইতে পারে। 

72121018175 018118902552--101 139101011910108 1 0019] 10911021191, 

এই প্রবন্ধে লেখক: মহাতা্বকার পতঞ্জলির জদ্স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 



দ্বিতীয় সংখা ] সাময়িক-সাহিত্য ১২৫ 

যে পতঞ্জলির অন্নস্থানের নাম গোনারডা। বোধ হয় অযোধ্যার গোগু। জেলারই গ্রাগীন 
নাম ছিল গোনারড1| এই গ্রাসঙ্গে বারতিককার কাত্যায়নের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলিতেছেন যে 
অধ্যাপক ৬1৩১৪:এর মতে কাত্যায়ন পূর্বদেশীয় বৈয়াকরণ ছিলেন। কিন্ত লেখক প্রমাণ 

করিতেছেন যে বাতিককার কাত্যায়ন দক্ষিণদেশীয় €লাক ছিলেন। 

[75 1080 ০1 ৬7 [78159--185111100) 10111010981 10619108) 01,4১1 35 

40০০৪0) 17161) ০0026, 730211025, 

শ্ীহর্ষের জন্মসময় নিধ্ধণারণ এক কঠিন ব্যাপার । 10:. 78711 দ্বাদশ শতাবীতে 

্রীহর্ষের জন্মসময় নির্ধারিত করেন। প্রবন্ধকীরের মতে ইছা সঠিক নহে । সঠিক সময় নির্দিষ্ট 
করিবার জন্য এই প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা আছে। 

আামন্তরিক সাহিতা ভাজ -১৩৪৬ 
সাহিত্য 

বন্গশ্রী__-বাংল। সাহিত্যে গপ্ভের হুচনা-শ্ীধীরেন্দ্রমোহন আচার্য । 

» -দেশ-গ্রেমী বঙ্ধিমচন্ত্র - শ্রীঅন্দ প্রসাদ তট্টশালী। 
॥ _শিক্ষার দোব কোথায় 1-শ্রীশশিভৃষণ মুখোপাব্য।য়। 

বিচিত্রা-_সাহিত্য-_অধ্যাপক শ্রীথগেন্ত্রনাথ মিত্র ( রায়বাহাছুর)। 

» --বাঁঙল! সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী-_ ডর শ্রীমনোমেহন ঘোষ, 

এমএ, পি-এইচ ডি। 
 __বঙ্কিমচন্ত্র--প্রীশ্তামরতন চট্টোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ। 
১১ --মেঘনাদ বধ কাব্যে শিল্প কৌশল-_প্রীমন্তোবকুমার গ্রতিহার, এম্-এ। 

অলকা- বাঙ্গাল! পুঁথির পুশ্পিকা- শ্রীন্থকুমার সেন। 

বন্ুমতী--পতঙঞ্জলি বিরচিত ব্যাকরণ মহাভাব্য-শ্রীহারাণচন্ত্র শাস্ত্রী 

ইতিহাস 
বঙগপ্রী-_টিপুন্ুলতান ও নেপোলিয়ান- প্রীমন্মথনাথ সরকার । 

» -_সিপাহী যুদ্ধের নূতন কথা-্রীন্শীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী। 
বিচিত্রা- গোয়।লিয়রের ফিলোজ বংশ- শ্রঅনুজনাথ বন্যোপাধ্যায় এম, এ” বি. এল্, 

পি. আর্. এস। 
পরিচয়-_-শিখসমাট ও সতীর শাপ---৬কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যাথ | 

আপা 
অলকা---তারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিণ্ত ইতিবৃত্---্রাগ্রবোধচন্ত্র বাগচী, এম্. এ, ডি-লিট। 
বন্থমতী--.চন্্রত্থীপের ইতিহাস---প্রীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় (বিস্তারত্ব )। 
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ইতিহাস 
বন্থমতী---ভারতীয় আর্ধ সত্যতার একটি ধারা---শ্রীরমল! রায়। 
প্রবাসী---দারাশুকোর কান্দাহার ছুর্গ আক্রমণ ও পরাজয়---্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো। 

এম-এ, পি-এইচ-ডি | 
ধর্ম ও দর্শন 

বিচিত্রা--সন্ন্যাস ও ত্যাগ--শ্রীঅরবিন্দ | 

১ -_শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় সমুচ্চয়বাদ--শ্রীবরদীচরণ সেন। 

পরিচয়__হদুর প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদ ও খৃষটধর্ম_ ্রীপ্রবোধচন্্র বাগী, এম্.এ, ডি-লিট। 

১ -_বিজ্ঞানের ব্যর্থতামোক্ষণ--শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত | 

১ -মীমাংসামতে আত্মবাদ-শ্রীবটকৃষ্চ ঘোষ । 
গ্রবাণী_-অহিংসাত্মক আত্মরক্ষা--প্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত | 

বন্গমতী-গীতা বিচার (১৭)--শ্রীপর্ধনন তর্করত্ব। 

 -বৈষ্ণবমত বিবেক-_্রীসত্যেন্নাথ বসু, এম-এ, বি-এল | 

উদ্বোধন-_রামায়ণে মহাবীর চরিত্র--শ্রীরমণীকুম।র দত্ত গুপ্ত, বি-এল্ | 

১ -বিশ্বকল্যাণে গীতার দান_অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্ত্র চক্রবর্তী, কাব্যপুরাণ 
ব্যাকরণতীর্ঘ, পুরাঁণর্ব। 

, --অনেকান্তে ঈশ্বরবাদ__প্রীঅজিতরঞ্জন তট্াচার্য, এম্. এ। 

, __প্রীরামকৃষ্চ জীবনের মূলস্থত্র--অধ্যা পক শ্রীগ্োবিন্দচন্জ দেব, এম-এ। 

বন্ধবিগ্ঠ_মহাশ্মশানের মীছাত্্য-শ্রীরাধ!। 

, __সাংখ্য-পরিচয়--প্রীবিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য। 

॥ অভিব্যক্তিবাদ-_শ্রীতুলসীদাস কর। 

, _-স্ধমত্সিমন্বয--শ্রীঅপণ।চরণ সোম | 

জীবনী 

বস্থমতী--গ্রীশ্রীচৈতন্তদেব_শ্রীসরোজনাথ ঘোব। 

প্রবাসী- আদা ব্রজেন্্নাথ শ্ীলের শ্বৃতি--শ্রীত।রকচন্ত্র রায় । 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ৪৬শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা 

১। বঙ্গদেশে জৈনধমেরর প্রারস্ত _ শ্রীপ্রবোধচন্ত্র বাগচী, এম-এ) ডি-লিট। 

২। বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্য়__প্ীযোগেশচন্ত্র রাঁয়, বিদ্যানিধি | 

৩। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন_শ্রীব্রজেন্্রনাণ বন্দোপাধ্যায়। 

৪। মুললমান-সাঁহিত্যে ভারতবাসীর দান--শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাতূমণ। 
৫ | গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ-_শ্রীরমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

৬। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক-_্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি। 
৭। “কৃপার শান্ত্ের অর্থভেদ'__অধ্যাপক শরীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ। ডি-লিট। 

৮| বাংলা গদোর প্রথম যুগ (৫)-শ্রীসজনীকাত্ত দীস। 



শনান্মন্সিক্ষ হনহল্বা 
বন্ধিমচজ্জের “ৰিবিধ প্রবন্ধ”-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রন্থাবলীর শত 

বাধিক সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি তাহার “বিবিধ প্রবন্ধ” প্রকাশিত হইয়াছে। 
“বিবিধ প্রবন্ধের” এই সংস্করণে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রবন্ধগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচটা 

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ) যথ1--সাহিত্য, প্রত্বতত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি, দর্শন ও ধর্ম এবং 
বিবিধ। 

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ ফণ্ড__অধ্যাপক শ্্রীগ্রুল্লচন্ত্র ঘোষ ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদের নিমিত্ত কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের হস্তে ভ্রিশ হাজ!রু টাকা দিয় 

রাখিয়াছেন, কিন্ত এপর্যন্ত ইহার সাহ[য্যে কোন প্র।চীন ভারতীয় গ্রন্থ অনুদিত হয় নাই। 

এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল। শিক্ষার ব্যবস্থা _-এলাহাবাঁদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 
বত'মান ভাইস-চ্যান্সেলর অব্যাপক উতর শ্রীমণরনাথ ঝার অন্নুকুলতায় & বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংল! 

শ্খাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ডক্টর ঝা মহ!মহোপাধ্য|য় ডক্টর গঙগানাথ ঝা মহাশয়ের 

পুত্র ও মুপণ্ডিত। 

এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বঙ্গীয় সাহিত্যিক মুনিয়নকে তাইস-চ্যাম্পেলর মহাশয় 

প্রাচ্যভাষ! বিভাগে ১ল! সেপ্টেম্বর হইতে ছুটীর দিন ছাড়া প্রত্যহ সওয়! তিনট! হইতে চারিটা 

পর্যস্ত বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার নিমিত্ত নিয়মমত ক্লাশ বসাইবার অনুমতি ও ক্ষমতা 

দিয়াছেন। 

“সুলভ সমাচার, ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী--“শিশুভারতী”র সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত “মুলত সমাচার” হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ সংকলন করিয়া উপরিলিখিত নামে 

প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যেগুলি কেশবচন্ত্রের নিশ্চয়ই নিজের লেখা বলিয়৷ তাহার 
ধারণ! হুইয়াছে, সেগুলির নাম তিনি ভূমিকাঁয় দিয়াছেন । 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়ের মৃতন ভাইস্-ট্যান্দেলর-_কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ের 
গ্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অসুস্থৃত1 নিবন্ধন কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্ভালয়ের 

তাইস-চ্যান্জেলর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সেই পদের জন্য বতমান ভারতের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক শ্তর সর্বপল্লী রাধাক্ষ্ধনূকে মনোনীত করেন। অধ্যাপক রাধাক্ক্চনূ এই পদ গ্রহদ 
করিয়াছেন। 

যুক্তগ্রদেশে শিক্ষ। সংস্কীর-_গ্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজি যে নৃতন পরিকল্পমা 
করিয়াছেন এবং ডক্টর জাকির হোসেন প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণের সাহায্যে যাহ সম্পূর্ণতা 
লাত করিয়াছে তদন্থযায়ী যুক্তগ্রদেশ গভর্ণযেপ্ট ১৭৫*টী নূতন মডেলের প্রাথমিক বিদ্ধালয় 

স্থাপনের সন্কল্প করিয়াছেন। 
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জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি-_কংগ্রেস কতৃক নিযুক্ত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির 
জন্ত বাংল] গতর্ণমে্ট ৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্ুর করিয়াছেন। যে সকল সরকারী কমচারী 
সমিতির বিভিন্ন সাব কমিটিতে সদস্ত নিধুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকেও সমিতির সহিত সহযোগিতা 
করিবার অনুমতি দেওয়া! হইয়াছে। 

শোক সংবাদ 
পরলোকে ভিক্ষু উত্তম_-গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১টা ৩* মিনিটের সময় নিখিল 

তারত হিন্দু মহাঁসতাঁর কাঁনপুর অধিবেশনের সভাপতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও রাজনীতিক নেতা 
তিক্ষু উত্তম পরলোক গমন করিয়াছেন। ভিক্ষু উত্তমের মৃত্যুতে দেশ একটী বিশিষ্ট গণনায়ক 
হারাইল এবং ইহাতে দেশের যে ক্ষতি হইল সহজে তাহা পূরণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় 
না। তাহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামন করি। 

প্রীমদ স্বামী অভেদানন্ৰ_ন্বামী অতেদানন্দ রামকৃষ্ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ মন 
শিষ্য ছিলেন। গত ২২শে ভাদ্র তাহার তিরোধান ঘটিঘনাছে। তিনি জীবনের দীর্ঘকাল আমে 

বিকায় ও ইউরোপে বেদাস্ত-প্রচার করিয়া সম্প্রতি কয়েক বখসর এদেশে বাঁস করিতেছিলেন। 

তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। তাহার মৃত্যুতে একজন খ্যাতনামা ধর্ষোপদেষ্টার তিরোভাব হইল। 
তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম কালীপ্রসাদ চন্ত্র। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্ের খরা অক্টোবর তিনি 

কলিকাতা আহিরীটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম রসিকলাল চন্ত্র। 
আমরা স্বামিজীর ্বর্গত আত্মার চিরশাস্তি কামনা করি। 

পরলোকে অধ্যাপক ফ্রয়েড্-_বিশ্ববিখ্যাত মনন্তত্ববিদ্ অধ্যাপক সিগ অপ্ড স্রয়েড 

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তাহার লগ্ডনস্থিত বাসভবনে লোকাঁন্তরিত হইয়াছেন। 
অধ্যাপক ফ্রয়েড. ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্ধের মে মাসে মোরাভিয়ার ফ্রিবার্গে জম্ম গ্রহণ 

করেন। তিনি জাতিতে ইছুদী ছিলেন। গত বৎসর জুন মাসে নাৎমী সগ্ত্রাসবাঁদী অত্যাচারের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি সপরিবারে লগ্নে আসিয়া বসবাস করিতে থাঁকেন। 
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রায়বাহাছুর শ্রীখগেক্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ. 

ভগবদ্গীত৷ হিন্দু ধর্মশান্ত্রের অংশ বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহা নৃতন। আমার 
মনে হয় স্বয়ং ভগবানের বাণী বলিয়। সকলে ইহাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অনেকে 

মনে করেন, গীতা এক বিপুল সমন্য়-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাহারা এরূপ ধারণার 
বশবর্তী, তাহার] গীতার মুল্য কখনই দিতে পারেন না। আমার মনে হয় ভগবদ্গীতায় যে 
তাবে মুখ্য সমন্তাগুলির সমাধান-চেষ্টা হইয়াছে, সেরূপ পূর্বে বা পরে আর কখনও হইয়াছে 
কিনা সনেহ। 

গীতার প্রথম নূতনত্ব ইহার অপূর্ব কর্মবাদ। কমের প্রেরণা হইতেই জন্ম জন্মান্তর ) 
বাসনা হইতে কর্ম এবং কর্ম হইতে বন্ধন। আুতরাং সর্ব প্রকার কর্ম বর্জন করিলেই জন্মের 
মূল উৎপাটিত হইতে পারে। অস্তভ কর্মে বন্ধন হয়, আর শুত কমেহয় না তাহ! নহে। 

তেরপন্থী জৈনেরা এই জন্য দান, পরোপকার প্রভৃতি সৎ কর্ম হইতেও বিরত থাকেন। কিন্তু 

কম” একেবারে বর্জন করা সম্ভবপর নহছে। গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, মানুষ কর্ম না 
শরিয়া থাকিতে পারে ল1। ছুতরাং কর্মও করিতে হইবে অথচ মনে তার রঙ না ধরে; অর্থাৎ 

ফলের আকাঙ্ষা না থাকে । 

এই প্রশ্রের মীমাংসা! পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কেছ কেহ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে কামনা বাসন' প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি (501208 ০£ ৪০6০2) 

হইতে. কমের উদ্ভব, সেগুলির প্রভাব থাকিতে চিতশুদ্ধি হয় না, চিততশুদ্ধি না হইলে চারিত্রোৎ- 
কর্ষ হয় না! তাহারা শুধু এই টুকু ম্বীকার করিয়াই থামিয়াছেন। চারিক্রোৎকর্ষের জন্ত 

১১ ৭ 



১৩০ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ-_১৩৪৬ 

বাসনার মূলোচ্ছেদন আবশ্ক-_একথ। ধুক্তি হিসাবে অকাট্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে 
প্রেরণা-শক্তি (05191710 190001) নাই । অর্থাৎ বামনাকে দমন করিতে যে প্রবল শক্তির 

প্রয়োজন, তাহা কোথায় পাইব? চরিত্রের মর্যাদা তাহা যোগাইতে অক্ষম । গীতায় সেজন্ত 

কম-ফলত্যাগের মন্ত্র প্রচারিত হইল ধমপ্রেরণাঁর মধ্য দিয়া। সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায় 
যে ধমের প্রেরণ! জীবনে অসামান্ত শক্তি আনয়ন করে। ছুতরাঁং কতরব্যের জন্য কতব্য (080 
1০: 53 5819) প্রভৃতি যু্তি-মাত্রসারনীতির দোহাই না দিয়া যদি বল! যায় যে, ছুঃখ-শোক 

পঙ্ক নিমগ্ন মানবের উদ্ধারের এই একমাত্র উপায়, তাহ! হইলে হয়ত ইহ! প্রভূত প্রভাব সম্পন্ন 

হইতে পারে। 
এই কারণে আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আশ্রম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ সন্যযাস 

আশ্রমই চরম আশ্রয় বলিয়া! কথিত হইত। কারণ সমস্ত তোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া! লৌকে 

পরলোকের জন্ঠ প্রস্তুত হুইত। সন্ন্যাস ধাহারা গ্রহণ করিতেন, তাহাদের নাম হইত ভিক্ষু 

উপনিষদ্ সকল তাঁহাদেরই জন্য পরিকল্পিত। আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষদ । বিবেকবৈরাগ্য 

সম্পন্ন মুক্তিপথের পথিকগণ এই উপনিবদ্ পর্যালোচনা করিয়া, সত্যের মম” উপলব্ধি করিয়া 

পরলোকের জন্ত পাথেয় সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু আশ্র্যের বিষয় গীতা সন্ন্যাসাশ্রমের সুখ্যাতি 

করেন নাই। এখানেও গীতার অভিনবত্ব দেখিতে পাঁওয়! যায়। গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থে 

ত্যাগ নহে। 'যস্ত কর্মফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যতিধীয়তে' কম”“ফল ত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস, 

ইহাই গীতার তাৎপর্য 
গীতার তক্তিবাদ এক নূতন সামগ্রী। ভক্তির প্রাধান্য ইহার পূর্বে আর কোনও শাস্ত্রে পরি 

কীতিত হয় নাই। বহু গ্রাচীন কাঁল হইতে এদেশে সাত্বত বা একাত্তী সম্প্রদায় ছিল। 
একাস্তেন] সমে। বিষুপ্যন্ত(দেষাং পরায়ণঃ | 

তম্মাদেকাপ্ডিনঃ প্রোক্তাস্তদ্র ভাগবতচেতসঃ।  গরুড় পুরাণ 

ইহারা যাগযজ্ঞ এবং বিধি-নিষেধের যে ধর্ম তাহার অনুশীলন না করিয়। বির 

উপাসনা করিতেন। এইজন্ত ইহাদিগকে সাত্বিক ভাবসম্পন্ন এবং একাত্তী বল! হইত। কর্ম 

কাণ্ড অপেক্ষা ইহারা ভগবানের উপাসনাই প্রচার করিতেন। 
এই সকল সম্প্রদায় বৈদিকযুগ হইতেই বতর্মান ছিলেন। কিন্তু ভক্তিবাদ গীতায় 

যেভাবে তত্ব ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, এভাবে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। 
বস্ততঃ গীতার মুখ্য উদ্দেশ এই ত্তিধর্ম প্রচার করা বই আর কিছুই নয়। ভগবানের বাণী 
এই প্রথম ধ্বনিত হইল £-- 

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! তক্তা৷ লত্যত্বনন্তয়]। 

সেই পরমপুরুষ অনন্ত! ভক্তির দ্বারা লভ্য। অনন্ত ভক্তির অর্থ যে তক্তির অন্ত 

কোনও শরণ বা আশ্রয় নাই। ইহারই নাম কেবল! ভক্তি, অহৈতুকী, অব্যবহিত! ভক্তি। 
কারণ সেই পরম পুরুষই যে আমাদের একমাত্র গতি । 
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পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্টা সা পরাগতি ।--শ্রুতি 

এই পরমাগতি লাঁভ করিতে হুইলে শরণাগতি ব্যতীত অন্ত উপায় নাই। শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_ 

তমেৰ বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি 
নান্ঃ পন্থ৷ বি্ঠতেইয়নায়। 

তাহাকে জানিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না, ছুতরাং তাহাকে জানা ব্যতীত অন্ত পথ 

নাই। কিন্ত গীত আমাদিগকে নূতন কথ! শুনাইলেন, তক্তির দ্বারাই ভগবান লত্য) জ্ঞানের 

স্বারা তত দ্থুলত নহেন-__ 
বহুনাম্ জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাংগ্রপদ্যতে | 

ইহার সরল অর্থ এই যে জ্ঞানী তাহাকে জানিবার চেষ্টা করিয়। করিয়া কোনও জন্মে 
হয়ত প্রপত্তি লাভ করে। বাস্জদেবঃ সর্যমিতি স মহাত্মা! নুছুলভঃ। কেন না জ্ঞানবান্ একান্ত 

ভাবে তীন্বার শরণ লয়েন না। জ্ঞানী যদি বাস্থদেবকে একমাত্র শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, 

তখন তাহার তুলনা থাকে ন|। 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে। 

জ্ঞানী ব্যক্তি সেইজন্য আমার অতিশয় গ্রির। কিন্তু শুধু জ্ঞানী হইলে চলিবে না, 
নিত্যযুক্ত হওয়া চাই। ইহাই গীতার সর্বাপেক্ষা নৃতন সংবাদ । আমরা এখন এই সকল তত্বে 

এতই অভ্যন্ত হুইয়াছি যে, আমরা ভুলিয়া য|ই যে, এক সময়ে ইহ! হয়ত বিপ্লবের সুচনা 
করিয়াছিল। 70991215 16 50180071550. 71700 07০00. সেইজন্য ভগবান্ পুনঃপুনঃ 

বলিতেছেন) যে এই ভক্তিযোগ গুহ্াতিগুহ্, পরম রহস্তময়, মন্ত্রের অপেক্ষাও গোপ্য। ইহা 
মাধারণ্যে প্রকাশ করিবার বাধ। ছিল, আশঙ্ক! ছিল যে হয়ত সকলে ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবে 
না। অভভ্ত, অতপক্ক, যে শুনিতে ইচ্ছুক নহে বা যে অনুয়াপরবশ এমন ব্যক্তির পক্ষে ইহা 
একেবারেই উপকারপ্রদ হইবে না। 

এই তক্তিবাদের দ্বারা জ্ঞানযোগও গ্রভাবিত হইল। এখানে শুধু নিজের চেষ্টায়, 
নিজের সাধনায় জ্ঞানের সোপানগুলি একে একে অতিক্রম করায় চরম চরিতার্থত1 নহে। জ্ঞানের 

প্রয়োজনীয়ত1 আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বস্তৃতঃ গীতা এমনভাবে জ্ঞানের মাহাত্ম্য 

প্রচার করিয়াছেন যে মনে হয় সমস্ত উপনিষদের মত গীতাও একখানি জ্ঞানমুখ্য বেদান্তের গ্রন্থ। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে কমকাণ্ডের গুণগান কর! হইয়াছে (শাঙ্কর ভাষ্য), ঈশোপনিষদে জ্ঞানকাণ্ডের 

প্রাধান্ত ঘোষিত হুইয়াছে। গীতায়ও সেইরূপ জ্ঞানের প্রীধান্ত সুচক বহু গ্লোক আছে অব 

কমকাণ্ড ও উপেক্ষিত হয় নাই। গীতার প্রথম ষট্ুক কম'যোগের, দ্বিতীয় টুক ভক্তিযোগের 

এবং তৃতীয় ষ্ুক ভন যোগের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে, ইহা! সকলেই জানেন। এইরূপ 

স্থাপনের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, ভক্তিযোগ একদিকে কম? অপরদিকে জ্ঞানকে ধারণ 

করিয়! রহিয়াছে জ্ঞান এবং কম'কে গীত এক স্বর্ণহত্রে বাধিয়াছেন__তাহাগই নম ভক্তি। কর্ম 

ধাহাতে সমর্িত হইলে মুক্তি অধিগম্য হয়, জ্ঞানের প্রত্রবণও তিনি। অ্ুতরাং একদিকে যেমন 
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কর্ম সম্বন্ধে-_ 
যৎ্করোধি যদশ্লীসি যজ্জুছোষি দদাসি যৎ 
যৎ তপস্তসি বৌন্তেয় তৎকুরুণ্ধ মদর্পণম্। 

তেমনি জ্ঞানেরও সার্থকতা ভগবত্প্রসাদে | জ্ঞান তাহাকে জানিয়া কৃতকৃত্য হয়। 'এতদ্বৃদ্ধ! 

বুদ্ধিমান স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ তারত |” শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন 'পরমেশ্বরমেকাস্ত তক্ত্য! তজতম্তৎ 
প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রন্মভাবে! ভবতি 1 একদিকে কমের চরিতার্থত1 আত সমর্পণে, অন্তদিকে 

জ্ঞানের মোক্ষপরত্ব ভগবনুখতায়। ভগবানকে তক্তির দ্বার! প্রসন্ন না করিতে পারিলে সেই 
জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না, যাহা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটাইতে পারে। 

যুক্তি তর্কের দ্বার! জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়, সত্য; কিন্ত তাহ! ভগবানের নিকট পৌছিয়। 

দিতে পারে ন!। জ্ঞানের ঘুড়ি উড়াইয়া অভিমান সঞ্চয় করা যাইতে পাবে, বটে; কিন্ত ভগবৎ- 
ককপারূপ অনুকুল বাতাস না পাইলে সে ঘুড়ি বেশীদুর উঠিতে পারে না, মাটিতে লুটোপুটি খায়। 

তগবান্ সেইজন্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, তক্তিতে তুষ্ট হইয়া আমি সেই প্রকার বৃদ্ধিযোগ 
দিয় থাকি যাহাতে মান্য আমাকে প্রাপ্ত হয়__ 

ভক্্য। মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্বতঃ| 

আমি স্বরূপতঃ যাঁহা, তাঁহা জানিতে হইলে ভক্তি চাই। এই স্োকে জ্ঞান যে ভক্তির 
একটি অন্য ( অবান্তর ) ফল, তাহাও বলা হইল। কথা এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে প্রাচীর 
তুলিয়া দিলে ত চলিবে না। মানব চিত্তের সমগ্রত| লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পার] যায় যে, জ্ঞানের 
দ্বারা ভক্তি এবং ভক্তির দ্বারা জ্ঞান লত্য হ্য়। মুখ্য যে বৃ্তিটি তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবদ গীতা 

যে ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় ষে তক্তিই মুখ্য । ভক্তি যে মানব মনের একটি 
(কোমল ধর্ম এবং তাহা যে অতি উপাদেয়, দেববাঞ্থিত সামগ্রীতে পরিণত হইতে পারে, 
তাহ৷ বলাই গীতার অভিপ্রায়। 

গীতার অভিপ্রায় এই যে ভক্তিমিশ্র জ্ঞানই মোক্ষের সাধক। তক্তিবঞ্জিত জ্ঞানের 

কথাই এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম-_গীতা দেখাইলেন মনের একটি দ্িককে অন্ধ- 

কারে রাখিয়া অপর দিকের উন্নতি চেষ্টা কখনও সফল হয় না। বস্তুতঃ তগবদ্গীতায় জ্ঞান ও 

ভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ এরূপ তাবে আলোচিত হইয়াছে যে অনেক সময়ে জ্ঞান ও ভক্তি একই 
তত্ব বলিয়! বোধ হওয়া বিচিত্র নহে কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে 
ভক্তির দ্বার] যে জ্ঞান সুলভ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ইহাকে রাজবিস্তা-_বিগ্কার রাজা বলে 

ইহাই রাজগুহ্য যোগ অর্থাৎ সমস্ত গোপ্য বা রহস্যের মধ্যে শেঠ । 
ভক্ত ত্বনস্তয়া শক্য অহমেবন্িধোহ্জুনি। 
জ্ঞাতুং তর্টঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টঞ পরস্তপ॥ 

হে অজু এইরূপ অনন্ত সাধারণ ভক্তি আমার প্রতি যাহার হয়, সেই আমাকে জানিতে 
পারে, দেখিতে পারে, এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং তক্তিরই একটি অবান্ধর 
ব্যাপার জ্ঞান (শ্রীধর ্বামী)। গীতার্থ সংগ্রছে সেই জন্ত বলিতেছেন-* 
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ভগবদ্তক্তি যুক্তন্ত তত্প্রসাদাতমবোধতঃ| 

হুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্তাৎ ইতি গীতার্থ সংগ্রহ: | 
তগবদ্তক্তের বন্ধনমোচন সহজেই হয়, কিন্তু আত্মবৌধের মধ্য দিষা। সেই আত্মচেতন! 

অর্থাৎ জান হয় ভক্তির প্রসাদে। 
সেইজন্য বলিয়াছি যে ভক্তি নামক এক নৃতন তথ্বের দ্বারা গীতা কমবাদ ও জ্রান- 

বাদের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্রন্ত ঘটাইয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা কি হয়? ্রহ্ধবিদ্ ব্রদ্ধৈব তবতি-_শ্রুতি। 
গ্ীতাও তাহার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন 

বরহ্মতৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

কিন্তু ব্রন্মের সচিত একাত্মতা ঘটাইবে কিসে ? 

মাঞ্চ যোইব্যতিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 

পু স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে ॥ 
অব্যতিচারিণী তক্তি দ্বার আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, গুণোপাধি সমস্ত অতিক্রম 

করিয়া জ্ঞানীভক্ত ব্রদ্মৈকত্ব লাভ করেন। শ্তধু তাহাই নহে। কমত্যাগও প্রয়োজন-- 
চেতসা সর্বকর্ম।ণি ময়ি সংনকহ্ত মৎপরঃ। 

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্ত্য ততং ভব ॥ 
তুমি মনোবৃত্তির স্বারী সমস্ত কমল (সংন্ন্ত ) আমাতে সমর্পণ কর এবং আমাতে 

তদ্্গতচিত্ত হুইয়! বুদ্ধিষোগ অবলম্বন পূর্বক আমাতেই সতত চিত্ত সমাহিত কর। ইহাই গীতার 
মুখ্য সাধন এবং ইহাই গীতার অতিনবন্ব। 

এক্ষণে তক্তি বলিতে গীতায় কি বুঝায়, অন্তত: আমি কি বুঝিরাছি তাহাই সংক্ষেপে 

বলিতেছি। গীতায় তক্তিবাদের প্রধান কথ! শরণাগতি। ধাঁছারা একান্ততাবে ঈশ্বরের 

শরপাপর হন তাহাদিগকে ভগবান্ মুক্িদীন করেন, এই অভয় বাণীই গীতার তক্তিবাদ। 
তেষামহং সমুদ্ধত? মৃত্যু সংসার সাগরাৎ 

তাঁহার যে কোনও পাপ থাক না, যে কোনও গ্লানি থাক না, সে নীচজাঁতি হউক আর 
অনধিকারী হউক, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করি না| অতএব আম!তে শরণাগত হও। 

অন্ত দেবতাকে তন করিলেও তাহাদিগকে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত শক্তি আমিই 
দিয়া থাকি। একমাত্র আমাকেই যাহারা অবলম্বন করে আমি তাহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান 

করির়! থাকি। 

এখানে তক্তি অর্থে শরণাগতি ব! প্রপত্তি। শরণাগতি অর্থ আমরা একরূপ অনুমান 

করিয়! লইতে পারি, কিন্তু ঠিক এ পদের দ্বারা কি বুঝায় তাহা আমরা জানি না। পুরাণে 

ষড়বিধ শরণাগতির কথ! বলা হইয়াছে-_ 
আমুকৃল্যন্ত সংকল্পং প্রাতিকুল্যন্ত বর্জনং। 

রক্ষিম্তীতি বিশ্বাসে ভূতে বরণং তথা ॥ 
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নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ড়বিধা! শরণাগতিঃ ॥ 
অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণসেবনের অনুকূল, তাহা শ্নুষঠান করা, যাহ! অহুকুল নছে তাহা ত্যাগ 

করা, তিনিই রক্ষা করিবেন, তিনি ভরণপোষণ করিবেন এই বিশ্বাস, সম্যক প্রকারে আত্মসমর্পণ 

এবং একমাত্র তাহার নিকটে ব্যতীত অগ্ঠের নিকট দৈন্ধ না করাকে শরণাগতি বলে। 

কিন্তু এই শরণাগতির কথা কোথা হইতে আসিল তাহাই বিচার্য। বৌদ্ধ ধর্মেই এই 
শরণাগতির কথ! আমরা প্রথম শুনিতে পাই। বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধন্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং 

শরণং গচ্ছামি। ইহারই জবাব হিসাবে গীতা বলিতেছেন-- 

ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং হদ্দেশেইজুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারঢাণি মায়য়। ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ-- 

আর কোথায় যাইবে, কাহার শরণ লইবে? তোমার হৃদয়ে যে ঈশ্বর আছেন, তীহারই 

শরণ লও। এই ভক্তিকে শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ত্ব্দীয়তাময়ী ভক্তি :। আমি তোমারই । একাস্ত- 
ভাবে আমি তোমাকেই আশ্রয় করিলাম-_ 

নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ। 

| এই যে নির্ভরশীলতা, ইহারই নামান্তর শরণাগতি। কিন্তু এই ত্বদীয়তাময়ী তক্তিতে 
ভারকেন্ত্র পড়িতেছে আমার উপর। আমার আর কেহ নাই, আমি নিরাশ্রয়, আমাকে রক্ষা কর, 

আমি চিরজন্মের মত তোমার শরণ লইলায, আমাকে পরিত্যাগ করিও না। এইরূপ ভক্তিতে 
আমার নিজের কথাই আগে মনে পড়ে। কিন্তু ভক্তিধর্মের ক্রমাভিব্যক্তিতে মন এই ভাবের 
উপরে উঠিতে পারিল। তুমি আমার। তোমার নিকট চাহিব কি? আমার চাহিবার কিছু 
নাই। তুমি যে আমার, জন্মে জন্মে আমার, একান্ত আমার আপনার--এই অভিমানে মন যখন 
ভরিয়! উঠে, তখন ভক্তির অপর নাম হয় গ্রেম। সা কম্মৈ পরম প্রেমরূপা। তাহাকে না পাইলে 

হৃদয়ে যে পরম ব্যাকুলতা৷ আসে, তাহারই নাম তক্তি-সাধন। ভক্তির নিদর্শন এই ব্যাকুলতা৷ এবং 
পরম প্রেষ্ঠের জন্য যে পরম ব্যাকুলতা, তাহাই ভক্তিধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। ইহার নাম 

মদীপ্নতাময়ী ভক্তি। 
যাহা হউক, গীতার ভক্তিবাদ জ্ঞান ও কর্মকে এক সোণার স্বত্রে গাঁথিয়া মানব জীবনের 

পরম ও চরম চরিতার্থতা প্রকটিত করিল সম্পূর্ণ আত্মমর্পণে। জ্ঞান এবং আত্মসমর্পণ এত- 
ছুভয়ের মধ্যে অনেক প্রতেদ। জ্ঞানে ব্রহ্মতৃত হওয়। যায়, সারপ্য প্রভৃতি মোক্ষ পাওয়া যায়, 
কিন্তু তক্তিতে একেবারে ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করিবার মধ্যে ষে একটি মধুর দাস্য 
ভাঁব পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে নাই। কম' সমর্পণেও তাহা নাই। ঘমন্তনা ভব 

মদ তক্তো৷ এই কথাটি গীতায় ছুইবার বল! হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে এই শ্লোকটিতে ভক্তি- 
বাদের মর্মনিহিত আছে। কিন্তু সর্বশেষ কথা মামেকং শরণং ব্রজ। অন্ত কাহাকেও আশ্রয় 
না করিয়া! আমাকে একান্ততাবে আশ্রয় কর। ইহার দ্বারা বুঝ! বায় যে অন্ত যে সমস্ত গভীর 
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উপদেশ দেওয় হইয়াছে -ষথ! কর্ম ত্যাগ, সর্বতভূতে সমদর্শন, শুতাশতত ফলকাজ্ঞারাহিত্য, লোষ্ট্রে- 
বর্ণে সমজ্ঞান প্রভৃতি যদি নাও আয়ভ হয়, তবে শুধু তগবানের পাদপন্পে শরণ লইলে আত্মার 
আর কিছু প্রীর্থনীয় থাকে না। শোক থাকে না, পাঁপ থাকে না, চিরশাসন্তি করতলগত হয়। শঙ্বৎ 

শাস্তিং নিগচ্ছতি। 
যক্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধন্থধরিঃ | 

তত্র গ্রীবিজয়ে। ভূতি ঞ্কবানীতিম“তিমণ ॥ 

ভক্তের বিরহ 
] ভ্ীতম্সদ প্রসাদ ঘোষ 
আমর! যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হই, তখন ন্নেহময়ী জননী আমাদের একমাত্র 

ভরসা, একমাত্র সহাঁয়, একমাত্র অবলম্বন। তিনি ক্রোড়ে ও বক্ষে ধারণ করিয়! আমাদের জীবন 

রক্ষা করেন, আমাদের পালন করেন, সংসারের ছুঃখ তাপের ম্পর্শটুকু পর্যস্ত আমাদের গায়ে 
লাগিতে দেন না। এই মাতৃঙ্গেহ যথার্থই ভগবৎ রুপ! প্রসাদ ; এই ভালবাসার ঝেষ্টনীর মধ্যে 
আমরা বধিত হইতে থাকি বলিয়া, শৈশব আমাদের সুখের বলিয়া বোধ হয়) তখন বস্ততঃ 
বলিতে ইচ্ছা হয় :-. 

“এই ভূমণ্ডল দেখ কি খের স্থান, 
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান। ( পদ্পাঠ ৯ম ভাগ ) 

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শৈশব অতিক্রম করিয়া আমরা যেমনই মাতৃসাহায্য ছাড়িয়া 

জগতের সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকিঃ তেমনই ছুঃখ ধীরে ধীরে আমাদিগকে তাহার কবলে 
লইতে থাকে এবং জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন দশদিক্ হইতে এই আততায়ী কৃ 
আক্রান্ত হই, তখন বুঝিতে পারি যে 

সুখ যাহ] বল,--সে কথার কথ! 

দেখেছে কি কেহ? পেয়েছে কখন? 

আকাশ-কুদ্থম মুক্তার লতা-_ 
জীবনেতে মৃগ-তৃষ্চিকার ভ্রম ! 

ওই আকাশের নীলিম! মতন, 
ছঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার; 
দুখ যাহ1 বল, বিদ্বাৎ যেমন, 

বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা! তাহার। (কবিবর নবীন সেন ) 
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বন্ততঃ সংসার ছুংখময়। বুফধদেব বলিয়াছেন - জঙ্গে হুঃখ, 'জরায় সুঃখ। রোগে হুঃখ, 

বৃহ্যুতে হুঃখ, অপ্রিয় দর্শনে ছুঃখ, প্রিয় বিরহে ছুঃখ, বাসনার অপৃরণে ছুঃখ। জীবের এই ভুঃখ- 
সন্ুল জীবন দেখিয়া করুণাময় শ্রীতগবান্ গীতাতে অজুনকে উপলক্ষ করিয়া জীবসাধাঁরণকে 
মঙ্গলময়ী বাণী বলিলেন-_ 

“অনিত্যমন্খং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্ 

অর্থাৎ অনিত্য, স্থখরহিত এই মত্লোকে আসিয়া আমাকে ভজন! কর। 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে-_শ্রীভগবান কি জন্ত তাহার ভজন করিতে মত বাসী জীবকে 
উপদেশ দিলেন? ইহার উত্তর আমর] পাই গ্বীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ গ্লোকে - প্রীভগবান 
বলিতেছেন $-- 

্রহ্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতন্তাব্যয়স্ত চ। 

শাশ্বতন্ত চ ধমন্ঠ স্খন্তৈকান্তিকম্ত চ ॥ 

অর্থাৎ আমি ব্রঙ্গের, নিত্য অমৃতের, সনাতন ধমেরি, ও এ্রকান্তিক ম্বখের প্রতিমা । 
উপনিষদের বহুস্থানে ব্রহ্মকে আনন স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা--(১) আনন্দরূপমমৃতং 

বদ্ বিভাতি (মুণ্ডক উঃ )১ (২) আনন্দো-ব্রদ্ষেতি ব্যজানাৎ ( তৈত্তিরীয় উঃ), (৩) স এব'**** 
আনন্দোইজরোইমূত £ (কৌধীঃ উঃ)) (৪) রসোবৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। 

কৌহ্য্েবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ বদেষ আকাশ আনন্দো ন ম্তাৎ: এমহোবাননয়তি ॥ (তৈত্তিরীয় উঃ ), 

(৫) আনন্দং ব্রঙ্গণো বিদ্বান ন বিভেতি তৈশ্চন ( তৈত্তিরীয় উঃ)। ছুঃখ ও দুখ পরম্পর বিরোধী । 
তাই দন্ুখতোগ হইতে ছুঃখ আপনি পালায়*।” জীবের সকল দুঃখের অবসান হয় প্রকাস্তিক 

সুখ বা পরমাননস্বরূপ শ্রীভগবানকে পাইলে, ইহা নিঃসন্দেহ। অতঃপর জ্ঞাতব্য বিষয় হইতেছে 

প্রীভগবানের ভজন আমর! কিনূপে করিব। করুণাময় গ্রীতগবান আমাদের কল্যাণের জন্য 
তাহা বলিয়াছেন :-- 

মন্মন! ভৰ মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্তুর | 

মামেবৈষ্যসি যুক্তেবমাতআ্বানং মংপরায়ণঃ ॥ 
অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পৃজনশীল হও, আমাকে 

নমঙ্কার কর. এই প্রকারে মৎপরায়ণ হুইয়। আমাতে তোমার আত্ম! যুক্ত হইলে আমাকে 
পাইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান পুনরায় বলিলেন-- 

মন্মনা তব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্থুরু | 

মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ 
অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পুজনশীল হও, আমাকে 

নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, আমি সত্য সত্যই অর্গীকার করিতেছি তুমি আমাকে পাইবে। 

* তীচৈজলা চরিভাৃত। 
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এই অধ্যায়ে ইহাও বলিলেন-_পঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হুদেশেইভুনি তিষ্ঠতি” অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বতূতের 
হদয়ে বাস করিতেছেন। 

প্রীভগবান্ বলিলেন যে জীব তাহার প্রিয় এবং তিনি জীবের হৃদয়ে রহিয়াছেন। জ্বীবের 
সহিত যে তাহার ভালবাসার সম্বন্ধ প্রভগবান্ তাহা ব্যক্ত করিলেন। এখন কথা এই যে, 

যদি আমর] সর্ধদা মনে রাখি যে আমর! গ্রীতগবানের প্রিয় এবং আমাদের এই হৃদয়-মন্দিরে 
তিনি বাস করিতেছেন যদিও গোপনে, তাহা হইলে আমাদের অন্তর আননে' ভরিয়া উঠিবে 
এবং আমরা আর কখনও তাহার অপ্রিয় কোন কার্য করিতে পারিব না, কদাপি কুটিল কুপথে 

যাইতে পাঁরিৰ না, কোনরূপ মলিনতা, অপবিত্রতা আমাদের কাঁয়, মন এবং বাক্যে স্থান 
পাইবে না। কিছুদিনের এইরূপ অভ্যাসে আমরা শ্রীভগবানের কৃপায় তীহীতে শ্রদ্ধা, অর্জন 

করিব। তখন বলিতে পারিব £-- 

, «আমার মাঝে তোমার লীল] হবে 

তাই তো৷ আমি এসেছি এই তবে ।৮ ( রবীন্দ্রনাথ ) 
তোমার লীল হবে এ প্রাণ ভ'রে। 

এ সংসারে রেখেছে তাই ধ'রে, 

রইবো বাধ! তোমার বাহ-ভোরে।” (রবীন্দ্রনাথ ) 

10101 17950101905 05 101: 15555162110. ০0210959105 0910 ঠ00 110 259 

009105 01 /[116০৮---90, 408051116, 

শ্রদ্ধার আবির্ভাবে আমরা শনৈঃ শনৈঃ সাধনপথের উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম অধিকার 

লাভ করিব। কবিরাজ গোস্বামী তাহার শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে এইন্ধপ লিখিয়াছেন £-_ 

কোন ভাগ্যে কৌন জীবের শ্রদ্ধা যদি হ্য়। 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীতন। 
সাধন ভক্ক্যে হয় র্বানর্থ নিবতন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্তি হেলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। 

নিষ্ঠ। হৈতে শ্রবণাদেযের কচি উপজয় ॥ 

রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। 
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঞ্কুর ॥ 
সেই রতি গাঢ় হেলে ধরে প্রেম নাম। 

সেই প্রেম৷ প্রয়োজন সর্বানন্ধাম ॥ 
কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রদ্ধার শেষ ফল প্রেমকে প্প্রয়োজন সর্বানন্দধাম” বলিয়াছেন 

* অন্তরে ঈশ্বর আছেন জান্তে পারলে, সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাকে ডাকৃতে ইচ্ছা হয_প্ীরামকৃকদেব 
(শরপ্রীরামকৃফকথামৃত )। 

২--১৮ 



১৬৮ প্রীড়ারতী ূ [ দ্বিতীয় বর্ষ--+১৩৪৬ 

এবং সাধকেরা এই প্রেমকে পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন, কারণ ইহাতে শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে 
পারা যায়। সহম্র জন্মের কঠিন সাধনাতে ধাহাকে পাওয়া যায় না, তাহাকে প্রেমের দ্বারা, 
তাহাকে ভালবাসিয়া, সহজে লাভ করা যায়। গীতাতে গ্রীভগবান্ বলিয়াছেন £-- 

«পুরুষ; সর পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যস্তনন্তয়] |” 

এই অন্যন্য তক্তিকে প্রেম বল! হয়। এই প্রেম সহায়ে শ্রীতগবান্ দ্ুলত, কারণ 
তিনি প্রেমস্বরপ। 7101৩ ধর্মগ্রন্থে আছে--0০৭ 19 1055 2110. 176 11796 01611600 10. 10৩, 

0151160 17 000. 2110. 000 111 11110. ীস্টান্ মরমী সাধক (219010) বলেন -“35 10, 

175 1099 105 £06/50 2110. 11010011106 1 [110112116 116৮617 

চণ্ডীদাঁস বলিয়াছেন-__ 

“ত্রন্ধাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন 

কেহ ন! দেখয়ে তারে। 

প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে 

সেই সে পাইতে পরে ॥” 
গ্রীরামকষ্ণদেব বলিয়াছেন--“অন্ুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ হয়। ত্র উপর ভালবাস! 

চাই। সংসার বুদ্ধি একেবারে চ*লে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে 
তাকে পাবে।* ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে__ 

কেবল অনুরাগে তুমি কেনা, 

(প্রভূ) বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ 

তোমারে কি যায় জান৷? 

কোরানে আছে-_অন্রাগী সাধকের সম্বন্ধে আল্লা বলিয়াছেন-_ 
“[ব৩ 120 5661911) (0 21901020110 0119 0016 ] ভা11] 555]. 10 8001:0901 

00110 ডেোণও 1810105 2110 119 ডা10 21150 00521051006) ] ভ11] 1101 0০- 

2109 1011) (118120001050+5 12016 1810 )1 কিন্ক তাহার দিকে যাইবার পথ ুর্গম | 

ছুর্গূং পথস্তৎকবয়ো বস্তি ।+-( কঠ-উ£)। সাধক বলেন “আঁমি যেতে চাই তৰ পথ পানে, কত 

বাধা পায় পায় হে” 1 পথটা স্থুগম নয়, তাহার কারণ যিনি লীলারস আম্বাদনের জগ্ত জীব জগৎ 

সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাতে ওতঃপ্রোতভাবে থাকিয়।ও তদুধের্ব নিবিকার রহিয়াছেন, তিনি 
জীবমাত্রের ইন্দ্রিয় সকল বহিরুখ করিয়াছেন-"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়তুত্ত্মাৎ পরাঙ, 
পপ্ঠতি নাস্তরাত্মন্ঠ” ( কঠ-উঃ)। ইহার ফলে জীব প্রবৃত্তি পথের পথিক হইয়াছে, .ছুখার্থী 

০ 
1 রবীন্ত্রনাথ 

£ দোইকাময়ত বহ স্তাম, প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপন্তপু| ইদং সবমহজভ যদিদং কি ধ। 
(তৈত্তি.উ;) | অনেনৈব জীবেনাত্বন! অনুগ্রবিশ/ নামরণে ব্যাকরোৎ (ছাল্োগ্য-উঃ )। 



তৃতীয় সংখ্যা] ... . ভক্তের বিরহ ১৩৯ 

হইয়! ইঞ্জিয়ভোগ্ বহিবিষয় লাভে নানাদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, বহুবিধ আকাঙ্ফার তাড়নায় 
অন্তক্ষণ পীড়িত হইতেছে । আপন হদি রত্বাকরের অমূল্য নিধির সন্ধান পায় না। | 

জীব ইহ জগতে সুখী হইবার জন্য কতই চেষ্টা করে, কতই দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে, 
কতই অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তবু তাহার তাগ্যে সখ জুটে না) জুটে কেবল ছুঃখ-_“স্ুখের আশায় 

মরি পিপাসায়, ডুবে মরি ছুঃখ পাথারে”* কেবলই একটা অতৃপ্রি, একট! অশান্তি, একটা 
নিরানন্দ তাহাকে সর্বদ! ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহার হেতু কি? জীব ধাহা হইতে বিচ্যুত 
হইয়] ইহধামে আপিয়াছে, তিনি ভূমানন্দ,_হৃতরাং ভূমানন্দই জীবের স্বভাবগত। এই পৃথিবীর 

সাস্ত সুখ, খণ্ড আনন্দ, পরিচ্ছিন্ন রস তাহার.তুমানন্দ ক্ষুধা দূর করিতে পারিবে কেমন করিয়া? 
ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে-_-“যে| বৈ ভূমা তদমৃতমথযদন্নং তন্মতর্যম্৮। যে! বৈ তুম তৎ দুখং 

নাল্লে সুখমন্তি |” এ সম্বন্ধে 09111 বলিয়াছেন--1918:5 11111197111959, ৪5] 0011501) 

001193 011)15 £1626195, 1615 1002193 [11519 15 81) 11191115 11) 11111) 11017 ৮105 

811 1119 00101111011 08110601116 10075 01101 0116 ঠ1109, 11117015011 বলিয়ছেন_- 

০ 21:5 2090160. 00 11101115. ৬০ 219 11210 10 [01995 2110 1056 101111100 111017 

৩09.” সে যে অমৃতের পুত্র, মতধামের অনিত্য ম্থখ কি তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে? 

সাধন পথ হুর্গম বটে, কিন্তু প্রীওগবান্ জীবকে নিঃসন্থলে ইহসংসারে পাঠান 
নাই। তিনি তাহ!কে, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি উত্তম ভূষণে ভূষিত করিয়া প1ঠাইয়াছেন 
এবং সংসারে পাঠাইয়া অনেক সদ্বস্ত তাহাকে দান করিয়াছেন, যদ্দারা সে ছর্গম 

গথ স্থগম করিয়। লইতে পারে। তিনি তাহাকে পিতাম।তা৷ দিয়ছেন-_পিতৃ, মাতৃভাঁবে 

ত্রাহাকে আরাধন! করিবার জন্ত) স্ত্রী দিয়াছেন, পবিত্র প্রেম ভালবাসা সহায়ে তাহাকে 
পাইবার জন্ত ; পুত্র দিয়াছেন, বাৎ্সল্যভাবে তাহার তঙন করিবার জন্ত ; সখা, হুহৎ দিয়াছেন, 

তাহাকে সখ্যভাবে পাইবার জন্য ) দাস, সেবক দিয়।ছেন, ভীহাঁকে দাস্তভাবে আরাধনা করিবার 

জন্য । এ প্রসঙ্গে 7067501;এর এই উক্ভিটা প্রণিধানযোগ্য_-403617014176 1]. 10919 

50019 1115 (910 ০1 00৪ 0151116 1১691160) 2110. 96001201106 111 5201) 9001 0196 ₹101011 

19 01106 12:02 011 (53116 15101) 10:0199 ০010080660. 11 1015 ভ0110) 016 10551 

8506:105 10 00611161759 10981) 0 (05 1059 2110. 71105016086 01 0116 101%110100 05 

90503 012 0215 19006 01 0:5990 90015. 

কিন্ত আপন দুর্বদ্ধিবশতঃ জীব সাধনার অন্নুকুল তাবৎ সকল বস্ত্রকেই সাধনার প্রাতি- 

কুল করিয়! ফেলিয়াছে। যাহা মুক্তির উপায়, তাহাই বন্ধনের হেতু হইয়াছে । তাহার আপন 

ভোগ বাসনা, তাহার “আত্মেক্তরিয গ্রীতি-ইচ্ছা” তাহার আমিত্ব্জনিত অভিমান তাহাকে শ্রীভগবান্ 

হইতে দূরে রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে এক জন পাশ্চাত্য মনীষী এইরূপ লিখিয়াছেন ২4০18 
185 59081860 09 11010 0০৫ 1৫6 ০0৮2 ০ 11], 02121061001 ০0৮1 511] 15 ও 

* রবীন্দ্র নাথ 
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80815000010 00৫, 411 00501501051 ৪110. 010001010 800. 1008190 ০0 ০0৫ 

08016 1169 10 8. 0010910 9%6017959 01 002 ০11 ছা111, 10881109000) 92৫ 055116) 

ড/1151৩111 ০ 115৩ 60 0011561559) 215 01 05৮12 06511058200. 012:0017116516130৩) 80 

ব/1)0119 [010 00৫2551559১ ৪০০০0741116 00 01 010 111) 10122112001 8100. 0551169 

ভা, [এই ভোগ বাসনা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়--/17৩ 5811, 0362) 083 ৪০৮ 10 
16221) (0 09856 10 196 109 ০ 01105 2130. 011:00105161)05; (0 10915 008৮ 51091 

881151005% 01005 15 006 01105018109] 052০5-01115215111, এই 8091 901762052 

হইতেছে গীতোক্ত “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ |” 
কণ্টকাকীর্ণ সংসার পথে চলিতে চলিতে পুনঃপুনঃ ব্যথিত হুইয়া, সুখলাভের সকল 

প্রয়াস ব্যর্থ জানিয়া এবং নিজেকে অতিশয় দীন, হীন, ছূর্বল বুঝিয়। জীব অবশেষে কাতর কে 
এই রূপ উক্তি করে-- 

জুড়াইতে চাই--কোথায় জুড়াই ! কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই! 
ফিরে ফিরে আসি, কত কাদি হাসি, কোথা যাই সদ ভাবি গো তাই! 
কে খেলায়? আমি খেলি বা কেন? জাগিয়ে ঘুমাই কুহুকে যেন ! 

এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর--অধীর--যেমতি সমীর, 

অবিরাম গতি নিয়ত ধাই! 

কি কাজে এসেছি--কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল) 

প্রবাহের বারি,-রহিতে কি পারি ? যাই-যাঁই কোথা? কুল কি নাই! 
কর ছে চেতন,-কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?-_ 

যে আছ চেতন, ঘুমা'ও ন| আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার; 
কর তব নাশ; হও হে প্রকাশ, তোম! বিনে আর নাহিক উপায়, 

তব পদে তাই শরণ চাই। ( কবিবর গিরিশ ঘোষ ) 

ইহাই সর্বশক্তির আধার শ্রীভগবানে শরণাগতি। তাহাতে এই আশ্রয়গ্রহণ আন্তরিক 

হইলে সাধকের চিত্তে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধার উদয়ে, শনৈঃ শনৈঃ, সাধনার চরম ফল প্রেম 
লাভ হয়_-ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শ্রীরামরুষ্ণদেব বলিয়াছেন-_তাঁর শরণাগত হও, তিনি 
সদ্বদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার লবেন, তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে । 

প্রেমের পরেই বিরহ | কবীর বলিয়াছেন_-“প্রেম জগাবে বিরহ কো* আরও 
বলিয়াছেন £__কবীর বিরহ বিন্ তন্ শূন্ঠ হৈ বিরহ হৈ স্থুলতান্। 

জো ঘট বিরহ ন সঞ্চারে, সো ঘট জন্ মশান্। 
অর্থাৎ প্রেম বিরহকে জাগ্রত করে। এই বিরহ বিনা দেহ একেবারে শূল্ত, কারণ 

ক 100 71011 016 7118 7০08 ৮111.__ইহাই আত্ম-সমর্রণ। 
1 ত্রীরামকৃষ্কথামৃত | 
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বিরহ হচ্চে রাজা । যে দেছে বিরহের আবির্ভাব নাই, সে দেহ মশানের তুল্য। কবীর বিরহকে 

হুলতান্ অর্থাৎ বড় সম্পদ বলিয়াছেন, কারণ বিরহ আগুনে পুড়িয়া ভক্তের প্রেম সর্বপ্রকার 
অতিমাদ, স্বার্থপরতা, “আত্্েন্দরিয় গ্রীতি ইচ্ছা" প্রতৃতি মলিনতা বঞ্জিত হুইয়া নির্মল হয়। 

বিচ্ছেদের হোমবহ্ি হতে 

পূজা মূর্তি ধরি প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে । (রবীন্দ্রনাথ ) 
বিরহে অর্থাৎ শ্রীতগবানের অদর্শনজনিত ছুঃখে এবং তাহার দর্শন পাইবার ব্যাকুলতাতে 

ভক্ত অন্তরে খুব ব্যথা! অনুভব করেন, কিন্তু অন্ুক্ষণ ব্যাকুলত] নিবন্ধন তাহার প্রাণের আরাধ্য 

দেবতাতে তন্ময়তা লাত করেন। 

স1 বিরহে তব দীন) 

ভীবনয়। ত্বয়ি লীনা । (জয়দেব গোস্বামী ) 

, শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন £--সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহবিরহোনো সঙ্গমন্তন্তাঃ | সঙ্গে 
সৈৰ তথৈকা ত্রিভূবনমপি তন্ময়ং তদ্বিরহে |” 

অর্থাৎ মিলন বিরহের মধ্যে বিরহ বরণীয়, তাঁহার মিলন বরণীয় নয়; মিলনে 

একা তীহাকে পাই, কিন্তু বিরহে ত্রিতৃবন তাহাতে ভরিয়া উঠে। 

“তুয়! অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি ।”--(জ্ঞানদাস) 
«আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস 

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরস মাস।”--( রবীন্দ্রনাথ ) 

“যে দ্রিকে চাই, সেই দিকে পাই, দেখিতে তোমারে । 
কি জানি কি গুণে ভূলালে নয়নে, 

তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ।৮--( নিধুবাবু ) 

(ক্রমশঃ) 



ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্য। 
স্বামী শঙ্করতীর্ঘথঘতি* 

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ কথাটী বেদান্তে নাই। তবে ইহা বেদান্ত-প্রতিপাদিত বটে। 
বেদান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে,_এই দৃশ্ঘমান চরাচর জগৎ পরিণাম-বিনাশ-শীল) ছুতরাং 
ইহা খাটি জিনিস নহে। যাহা পরিণামে টিকে না, তাহা অসত্য-মিথ্যা। এই হিসাবে 
জগৎ মিথ্যা। যাহা চরমে থাকে, তাহা সত্য। সেই সত্যের নামান্তর হইতেছে ব্দ্ম। ব্রঙগ 
অনামক, তথাপি কেবল বোধ-উৎপত্তির জন্ত এই নামকরণ করা হইয়াছে । 

শিবপুরাণের সনৎকুমার-সংহিতায় আছে,-শিব বলিতেছেন-- 

শ্লোকাধেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো রদ্ষৈব নাপরঃ ॥ 

অর্থাৎ কোটি গ্রন্থে বাহ] উক্ত হইয়াছে, অর্থ গ্লোকে তাহা বলিব) ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 

মিথ্যা, জীব ব্রন্মই_অপর কিছু নহে। এই শোকের দ্বার] বুঝ! যায়, অদ্বৈতবাদরূপ মহীরূহ 

তিনটী শিকড়ের উপর ভর করিয়! দণ্ডার়মান। ১ম ব্রদ্ধ সত্য, য় জগৎ মিথ্যা, ওয় 

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 
(ক) ব্রহ্গসত্য_-এই তত্বটী সহজবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা হৃতপ্রত্যয় করা 

সকলের পক্ষেই মুসাধ্য নহে। আত্মা আছে কিন), এ সংশয় বোঁধ হয় কাহারো! নাই। 
সকলেই জানে আত্মা আছে-যেহেতু আমি আছি। তবে সংশয় হয়, আমার স্বরূপ লইয়া। 

আত্মা পদার্থটা কি? উহ! কিদেহ, না প্রাণ? নামন? বা বুদ্ধি অথবা আর কিছু? 

আত্ম! অনাদ্দিকাল হইতে এইরূপ নানাবিধ বিতর্কের আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে । বোধ 

হস সুদূর ভবিস্যাতেও উক্ত বিতর্কের আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা সংশয়। এ সম্বন্ধে 

আচার্যপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য বলেন যে_“বে্দোদি শব্ধ প্রমাণে আত্মার প্রকৃত তত্ব নির্ণয় করিতে 

গেলে, যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইবে, তাহ] প্রকাশ্ঠ কিনা, তাহাঁও দেখিতে হইবে। তার 

উপর, শবই যখন শব্ষ-খগুনে নিযুক্ত, তখন শব্খ-প্রমাণে আত্মতত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়াও 

বড় সহজ কর্ম নহে। তাহার উপর, আবার ইন্ত্রিয়গুলি অতিদুর--অতি নিকট _ ইন্জ্িয়ঘাত-_ 

মনের অনবস্থান বিষয়ের হুল্মতা _ব্যবধান_-অভিতব-_অনুত্ভব ও তুল্য বন্ধন্তরের সংশ্লেষ রূপ 

নববিধ দোষে দুষিত। এ অবস্থায় শবমাত্র প্রমাণ ধরিয়া! সত্য নিরূপণ করিতে না যাওয়াই 
ভাল। আপ্তোপদেশের সাহায্যে উপলব্িই ইহার উৎ্কষ্ট প্রমাণ।” সাক্ষাৎ জ্ঞানমুক্তি গ্রীমৎ- 

শঙ্করের ন্তায় মহাপুরুষ যখন উপলব্ধি মাত্র দ্বারা সত্য নিরূপণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন 
তখন সত্য উদযাটনের জন্য আর অধিক বাক্যব্যয় না করাই ভাল। 

* শ্রীগোবধ'নপীঠাধীন প্রীমৎপরমহ্ংস গরিত্রাজকাচার্য হ্বামী জ১*৮ প্রীশববরতীর্ঘ্ঘতি মহারাজ 
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(খ) জগৎ মিথ্যা-_(গ) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। গ্মাপাত-দৃষ্টিতে যনে হয়, এই 

দুইটী তত্ব আমাদের সহজ জ্ঞানের বিরোধী। কেননা,-যে জগৎ আমরা দেখিতেছি, স্পর্শ 
করিতেছি, তাহাকে মিথ্যা বলি কিরপে? আর আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি, অর জ্ঞান, পাঁপপূর্ণ 
হৃদয়, ক্ুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য, কীটাণুকীট আমি,-কোথায় কোন্ অন্ধকুপে পড়িয়া রহিয়াছি,_আমি 

কি গ্রকারে সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধম্ ব্রহ্মের মহিত আমাকে অভিন্ন বলিয়া কল্পন। 
করিব? বড় ছুঃসাঁহসের কথা, বড় দাম্তিকতাঁর কথ! ! 

বস্ততঃ এই উভয় তত্বের গ্রক্কৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইৰ যে, সহজ জ্ঞানের 
সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। জগৎ মিথ্য।, এ কথার তাৎপর্য কি, অতঃপর তাহ! বিচার 

করিয়া দেখা যাউক। 

প্রথমতঃ কোন বস্তর তথ্য নির্ণয়ের জন্য আমাদের মন কোন বিশেষ আকারে আকারিত 

হইলে, তাহাকে আমরা 'ধারণা” বলি। ম্ুতরাং বলিতে পারা যায়, ধারণাগুলি আমাদের 

মন হইতে গ্রহ্থত হইয়া আইসে বলিয়া তাহা আমাদের মনের অংশবিশেষ । 
দ্বিতীয়তঃ বস্তুর স্বরূপ (116 01178-110-165611) 09 2010 00 10699), ইহ মনের 

বাহিরে অবস্থিত। কেননা, বস্তর প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আমার 176৪ হইতে পারে। 

বস্তর প্রকৃত স্বরূপ একরকম,-তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা হইল অন্ত রকম। এরূপ ব্যবহার 
সর্বদা] ঘটে। এই ছুইটী মত অনুসারে দেখা যায়, আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর পদার্থেরই 
অস্তিত্ব আছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থের অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ এম্বলে ইহাই বলা হইল যে, 

আমাদের মনের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণা আছে সত্য, কিন্তু এ সকল ধারণা বা 168 

ব্যতীত মনের বাহিরে কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নাই। 

এ সম্বন্ধে বরহ্ষস্ত্র ১ অধ্যায় ১ পাদ ২য় ত্র “জন্মাগ্স্ত যত এই হুত্রের ভাবে 
তগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে,_-“ন তু বস্ত এবং নৈবমস্তি নাস্তি ইতি বা বিকল্লযতে। 

বিকল্পনাস্ত পুরুষ বুদ্ধযপেক্ষাঃ। ন বস্ত যাথাত্মযক্ঞনং পুরুষ বৃদ্ধযপেক্ষম্। কিং তহি? বস্ত তন্ত্রমেব 
তৎ। নহিস্থাণা বেকান্দিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোইন্তো বেতি তন্বজ্ঞানং তবতি। তত্র পুরুযোহস্তো 

বেতি মিথ্য। জ্ঞানম্। স্থাণুরেবেতি তত্বজ্ঞানং। বস্ততনত্বাৎ--এবং ভূতবস্তবিষয়াণ|ং প্রমাণ্যং 

বস্ততন্ত্রম।” ইহার ভাবার্থ এই যে,_কোন একটা বস্তু দেখিয়া, এ বন্তী এই রকম, বা এই রকম 
নছে, আছে বা নাই, এই প্রকার ধারণা হয় না। কারণ, পুরুষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নানারূপ 

কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু নিজ বুদ্ধি অনুসারে বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নানারূপ হইতে পারে না। 
তাহা হইলে বস্ত সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কাহার দ্বারা নিধর্ণরিত হয়? একটা ত্তস্ত দেখিয়! ইহা 
্তস্ত বা পুরুষ এরূপ নানাবিধ জ্ঞান হইলে তাহাকে তত্জ্ঞান বলে না। এক্ষেত্রে স্তস্তকে পুক্রষ 
বলিয়া! জান! মিথ্যাঙ্ঞান, স্তস্ত বলিয়া জান] তত্বজ্ঞান। কারণ এই তত্জ্ঞান বস্ততনত্ অর্থাৎ বস্তর 

অধীন। এই ভাবে কোন বস্তর প্রামাণা এ বস্তর অধীন । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে স্পষ্টভাবে বলা! হইল যে, কোন বস্ত্র সম্বন্ধে ধাধণা 
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ব্যতীত, বস্তটীর শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। পুনঃ, আমাদের মনের ধারণা ব্যতীত বাহ্বস্তর কোন 
অস্তিত্ব নাই, এ গম্বন্ধে ব্গনত্র ২য় অধ্যায় য় পাদ ২৮ ত্র “নাতাব উপলন্ধে এই শুত্রভাম্তে 

ভগবান্ শাঙ্করাচার্য বলেন-“ন খন্বভাবো বাহন্ত অর্থন্ত অধ্যবসাতুং শক্যতে। কন্দাৎ? 
উপলন্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতি প্রত্যয়ং বাহ্যোহর্থঃ_স্তস্তঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চ উপ- 

লত্যমানন্ত এব অভাবঃ ভবিতুমর্তি। * * নম্থ নাহুং ব্রবীমি ন কশ্টিদর্থমুপলভ ইতি। কিন্ত 
উপলন্ধি ব্যতিরিক্তং নোপলত ইতি ব্রবীমি। বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরস্কুশত্বাৎ তে তুগন্ভ। নত 

যুক্ত[পেতং ব্রবীধষি। যত উপলন্ধিব্যতিরেকোইপি বলাদর্থস্ত অভ্যুপগন্তব্যঃ) উপলব্ধেরেব। 
ন হি কশ্চিৎ উপলব্ধিমেব স্তস্তঃ কুড্যং চেত্যুপলএতে। উপলব্ধি বিষয়ত্বেনৈৰ তু স্তভকুড্যাদীন্ 
সর্বে লৌকিক। উপলতন্তে |” 

ইহার ভাবার্থ এই যে,_বাহ্ বস্ত নাই, এরপ সিদ্ধান্ত করিতে পার! যায় না। কেন? 

যেছেতু তাহার উপলদ্ধি হয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যয়ের সময় বাহ্যবস্ত উপলব্ধ হইয়া থাকে। 
্তস্ত, তিত্তি, ঘট, পট এই প্রকার। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা নাই, ইহ! বলিতে পারা 
যায় না। *% * (বিজ্ঞানবাদী হয়তো বলিবেন ) আমিত বলিতেছি না যে, কিছুই উপলব্ধি 
হয় না, কিন্ধ উপলদ্ধি ব্যতীত কিছুই উপলব্ধ হয় না। (তহুত্তরে আচার্ধপাদ বলিতেছেন ) 

তা” তুমি বলিতে পার, কারণ তোমার তুণ্ড নিরন্কুশ অর্থাৎ তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাক) 
কিন্তু তুমি যাহা বপিতেছ, তাহা৷ যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ অর্থ অর্থাৎ বিষয় যে উপলব্ধি হইতে 
ভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেছেতু এরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেহ উপ- 
লব্ধিকেই স্তস্ত বা তিত্তিরূপে অন্ুতব করে না। সকলেই স্তস্তভিত্তি প্রভৃতিকে উপলব্ধির বিষয়- 
রূপেই অনুভব করিয়! থাকে । * 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে,_অদ্বৈতবাদী যদি বাহ্বৰস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহ! 
হইলে 'জগৎ মিথ্যা বলেন কির্ূপে? ইহার উত্তর এই যে,__-অদ্বৈতবাঁদীর মতে বস্তর অস্তিত্ব বা 

সত্তা ছুই প্রকার । ১ পারমাথিক, ২ ব্যবহারিক। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমা- 

ধিক সত্তা নাই! পারমাথিক সত্তা এক ব্রন্ধের আছে। আর কিছুরই নাই। বাহ্বস্তর নাই, 
বাস্তবস্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! বা 116৪-রও নাই। কিঞ্ত ব্যখহারিক সত্তা উভয়েরই আছে। 
অর্থাৎ যদি শ্বীকাঁর কর] যায় যে, আমাদের জগৎবোধ রহিয়াছে, (যদি ধারণার অস্তিত্ব হ্বীকার 
কর! যায় ) তাহা! হইলে বাহ্বস্তরও সঙ্গে সঙ্গে শ্বীকার করিতে হয়। ইহার নাম ব্যবহারিক 
সভা। 

যে বস্ত সর্বদ! সর্বত্র বিদ্যমান থাকে, তাহার পারমাধিক সত্তা! আছে বলা যায়। তাহাই 
প্রক্কৃত সত্য। আর যাহ! সর্বদা, সর্বত্র বতমান নহে, তাহার সত্তা ব্যবহারিক সম্ভা। যতক্ষণ 

রহ্জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে ব্যবহারিক সম্তাবান বলিতে হুয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, 
তাহাদের শ্বতন্ত্রসত্ত! বন্ষসত্তায় বিলীন হইয়! যায়। বস্ততঃ যাঁছা গ্রন্কত পক্ষে আছে, তাছা 
সর্বদ। সর্বত্র থাকা উচিত। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, “ন! ভীবে। বিদ্যতে সতঃ৮-যাহা 

আছে” তাহা কখনও কোন অবস্থায় 'নাই' হইতে পারে না। যাহা এখানে আছে সেখানে 
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নাই, যাহা আজ আছে কাল নাই, যাহা! আজ এক রকম দেখি, কাল আর এক রকম হইয়া ধায়, 
তাহার থাকা প্রকৃত থাকা নহে! জগতের যাবতীয় পদার্থ এইরূপ। কারণ তাহারা অনিত্য 
ও সসীম। আকাশও অনিত্য। মহাপ্রলয়ে একমাত্র ব্রঙ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। 

“গদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্ধিতীয়ম্” (ছান্দোগ্য উপনিষদ )। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র 
সত্য (ব্রঙ্গই ) ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। ন্ৃতরাং এরূপ বিচারাবলম্থনে বলিতে পারা যায়, 
জগতের যাবতীয় পদার্থের পারমাধিক সত্তা নাই, একমাত্র ব্রঙ্ধই প্রকৃত সত্য । 

এস্কলে আপত্তি হইতে পারে যে, জগতের যাবতীয় পদার্থকে অনিতা বলিতে পার, ক্ষুদ্র 
বা সসীম বলিতে পার কিন্তু মিথা! বল কিনপে? এই একট ফুল রহিয়াছে, ছুই দিন পরে ইহা 
থাকিবে না বটে, কিন্তু এক্ষণে এই স্থানে ইহা! রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার কর কি করিয়।? 

একথার উত্তর দিতে হইলে, এএক্ষণ' ও “এইস্থান” এই যে ছুইনী শন্ব ব্যবহার কর! হইল, এই 
শব দুইটার অর্থ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। নিত্য ও অলীম আত্মার পক্ষে এক্ষণ' ও 

'এইস্থান” কি? আত্মার নিকট সর্বক্ষণই “এক্ষণ, সব্থানই “এইস্থঃন” ; আমাদের ব্যবহারিক 

অতীত ও তবিষাৎ উতরই আক্ম'র নিকঈ ঘুগপৎ বর্তমানের ন্যায় । যেহেতু কোন স্থান তাহার 
পক্ষে দুরে অবস্থিত নহে, সকলস্থানই শিকটবতাঁ। ম্থৃতরাং ইহা দুরে, ইহা নিকটে, ইহা 
বতণান, ইহা অতীত, ইহা ভবধ্যৎ আস্মার এই বোধ হইতে পারে না। আমরা আমাদিগকে 
দেহবদ্ধ ও জন্ম-মরণণীল মনে করি, কেবল সেইজন্যই আমরা অখণ্ড দেশ ও অনাদি 
প্রবাহিত কালের নাম প্রভের কল্পন। করিয়৷ লইয়াছি। দেহমুক্ত, কোনরূপ বাধাহীন 

আল্সার পর্ষ সে সকল প্রত্দে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং অনপ্ত আত্মার পক্ষে 

কোন বস্্ব এক্ষণে এইস্থানে আছে বলিলে বুঝিতে হইবে, বস্তুটি সর্বদা! সর্বত্র রহিয়াছে । 

যেহেতু আত্মার পক্ষে এইক্ষণ মানে সর্বক্ষণ, এইস্থান মানে সর্বস্থান। জগতে কোন পদার্থ 
সর্বত্র ও সর্বদা বিদ্যমন নাই। সুতরাং অনন্ত আত্মার দৃষ্টিতে জগতের কোন পদার্থ সম্বন্ধে 
এরূপ বলা যায় না! যে,-ইহা! এক্ষণে ও এইস্তানে আছে, অর্থাৎ মিথ্যা । ইহাই পারমার্থিক 
দৃ্টি। কারণ নিরংশ ও নিত্যতা এবং অলীমতাই আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বাব। ইহার অংশত্ব, 
অনিত্যতা ও পরিচ্ছিন্নত। কাল্পনিক ব্যাপারমাত্র। 

গণিতের সাহাব্য লইয়। তত্বটি বুঝিতে চেষ্টা করা! যাউক। কোন একটি বস্তু লওয়া 

ইউক। প্র বস্তটিযে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছে, অনন্ত আকাশের তুলনায় তাছ। 

নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ইহা যে পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া বর্তমান থাকে, অনন্ত কালের তুলনায় 

তাহা যারপর নাই ক্ষুদ্র। যাহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র, তাহা নগন্ত। অর্থাৎ 2০, 2519 2 078 

মা2301: 43 $115:070615 911911., মুতরাং অসীম আকাশ ও অনস্ু কালের তুলনায় এঁ গৃহীত 

বস্তুটি যে সময় ও ষে স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহা! শূন্যমাত্র। অর্থাৎ অগীমের দিক দিয়া 

দেখিলে, পর বস্তুটির অস্তিত্বই নাই। জগতের অনিত্য ও লসীম সকল পদার্থ সন্বন্ধেই এইরূপ 

যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সিষ্কান্ত করা যায় যে, অশীমের দিক হইতে দেখিলে তাহাদের অসিত 
৩.৯ 
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নাই; যেহেতু জগতের যাবতীয় পদার্থ ই অনিত্য ও সসীম। এইরূপ পারমাধিক দৃষ্টিতে 
জগৎ মিথ্যা । এই ভাঁবে অশীমের দিক হইতে দেখিলেই পুর্ণ সত্য গ্রহণ করা হয় । 

আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে যে বস্ত দেখি, তাহাতে পূর্ণ সত্য গ্রহণ করিতে পারি না। যেহেতু 
আমাদের মন স্বভাবতঃই বিষয়বাসনা, রাগ, দ্বেষ ও লোভাদি দ্বারা কনুবিত থাঁকে,_-অপিচ 

আমাদের জন্মগত অভ্যাস দ্বারা আমাদের চিত্ত সর্বদাই বহিমুখ-বৃত্িপরায়ণ | ন্ুুতরাং 

বহিমুখ ইন্ত্রিয়ের হাত এড়াইয়া আমরা চিত্তবৃত্তিকে অন্তমু্থ করিতে পারিনা১--এজন্য আমরা! 

দেখিবার সময় দেশ ও কালের ক্ষুদ্র অংশমাত্র গ্রহণ করি। কাজেই অধিকাংশ দেশ ও কাল 
আমাদের দৃষ্টির বহিভূ্ত থাকিয়া যায়। কিন্তু অসীমের দিক হইতে দেখিবার সময় আর দেশ ও 
কালের কোন অংশ দৃষ্টির বহিভূর্ত থাকে না বা থাকিতে পারে না; সমগ্র দেশ ও কালই দৃষ্টির 
অন্তভূক্ত হয় । অতএব অলীমের দিক হইতে দেখাই পারমার্থিক দৃষ্টি। তথাপি 
এভাঁবে দেখিবার ক্ষমত! আমাদের নাই; কারণ অনন্ত কাল ও অসীমের ধারণা করিতে আমরা! 

অভ্যাস করি নাই, এজন আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র ও শাস্ত। এরূপ হৃদয়ের দ্বারা অনন্তের ধারণা করা 

যায় না। হৃদয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত ইইলে পর, আত্মা অনস্তের ধারণ করিতে সামর্থ্য লাভ 

করে। ব্রহ্ম দর্শন হুইলে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তাই শ্রুতি আছে যে,_- 

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রদ্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ | 

্ীয়স্তে চান্ত কর্মাণি তশ্সিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

সেই ব্রহ্গকে জানিলে, হৃদয়ের বন্ধন তিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিনন হয়, এবং 

সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব ব্রন্গজ্ঞান হইলে জীবাত্মা বন্ধন মুক্ত হয়, এবং তখন সে 
অনস্তের ধারণা করিতে যোগ্যতা লাভ করে । তখন সেই মুক্ত আত্মা দেখিতে পায় যে, 

জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা এক ব্র্গ সন্তায় বিলীন হইয় গিয়াছে। তখনই সে 

বুঝিতে পারে বা উপলব্ধি করিতে পারে যে, ব্রহ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা । কিন্তু ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত 

এ বোধ হয় না। কারণ জগতের পদার্থ সকল যে পরিমাণ দেশ ও কাল ব্যাপিয় অবস্থান করে, 
তাহা অসীম আকাশ ও অনন্ত কালের তুলনায় নগণ্য) কিন্তু পরিমিত দেশ ও কালের তুলনায় 
নগণ্য নহে। বর্গের অর্ণন পর্যন্ত, পরিমিত দেশ ও কালেরই ধারণ! হয়, অনন্ত দেশ ও কালের 

ধারণ] হয় না। অতএব যে পর্য্যস্তব্হ্মদর্শন না হয়, ততদিন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই 
হইবে। এইজন্য সেই অস্তিত্বের নাম ব্যবহারিক সত্তা । 

বাহ বস্ত এবং তৎসঘবন্ধে আমাদের যনের মধ্যবর্তী ধারণা, এতছুভয়ের মধ্যে, বিজ্ঞান- 
বাদী বলেন প্রথমটি কল্পিত পদার্থ, উহার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই; দ্বিতীয়টী বাস্তবিক- 

পক্ষে আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন ষে, যথার্থ কথ! বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহাদের মধ্যে 

কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। যেহেতু একমাত্র ব্রন্মেরই অস্তিত্ব আছে, আর কাহারে 
নাই। সুতরাং জগ মিথ্যা । কিন্ত যে হিসাবে বলা যায়) আমাদের মনের মধ্যে কতক- | 

গুলি ধারণ আছে সেই হিসাবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ধারণা ব্যতীত বাহাধস্তও 
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আছে। ইহা ব্যবহারিক সত্তা । তবেই ব্রহ্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারিক সত্ত। অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। 

এই দৃশ্ঠমান জগৎ ত্রদ্ধ হইতে উৎপন্ন হয়,_মায়া তাহার মূলীভূত,--আবার মায়া- 
বশে বরন্মে বিলীন হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদীর মতে কার্য, কারণ ব্যতীত একটা কিছু নছে। 
এ সম্বন্ধে ব্রঙ্গহত্র ২।১।১৪ সুত্রে আছে “তদনন্তত্বং আরস্তণ শবাদিভ্যঃ” অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম 
হইতে অনন্য; কারণ ছান্দোগ্য শ্রতিতে আছে,_প্যথা সোম্য একেন মুখপিগ্ডেন বিজ্ঞানেন 
সর্বং মৃগময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি। বাচারস্তণং বিকারো! নাম মাত্রং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।*-- 
হে সোম্য, একটি মৃত্পিও জানিলে যেমন যাবতীয় মৃগ্যয় পদার্থ জানিতে বাকি থাকে না, 
কেবল বাক্যমাত্রে মৃত্তিক! বিকারকে স্বতন্ত্রতাবে আছে বলা হয়,_ইহা নাম মাত্র, মৃত্তিকাই 
সত্য। সেইরূপ ব্রঙ্ধকে জানিলে বিশ্বঙ্জগং জানিতে পার! যায়। আরও এক কথা, 
কারণগত বন্তুটি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, কার্ধরূপে পরিচিত হয়। উভয়ের মধ্যে অবস্থাগত 
গ্রতেদ থাকিলেও বস্তুগত কোন প্রতেদ নাই। শ্ুতরাং এখানে কারণ ও কার্ধকে এক বলিয়া 
স্বীকার করা গেল। রসায়ন শান্ত্রেরও একটি মূল সিদ্ধান্ত এই যে, রাসায়নিক সংযোগদ্ধারা 
বিভিন্ন পদার্থের আবির্ভাবের সময় কোন নৃতন বন্তর কৃষ্টি হয় না। রাসায়নিক সংযোগের পূর্বে 
যে বন্ত ছিল, তাহারই পরম।ণুগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সজ্জিত হইয়া নৃতন পদার্থের ন্যায় দেখায় ) 

কিন্তু নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তও ঠিক এই রাসায়নিক সিদ্ধান্তের 
অন্ুরূপ। যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, জগৎ, ব্রহ্ধ 
ব্যতীত একট! স্বতন্ব বস্তু নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ধব্ূপ বস্ত্ই কখন কখন জগত্রূপে প্রকাশ্তি 
হইতেছেন,_জগৎ বলিয়া কোন স্বতগ্্ বস্তু নাই। জগৎ ও জগতের মধ্যস্থিত যন্ত বস্তু, তাহা 
সেই ত্রহ্ধই। এই বিচারে ত্রহ্মই সত্য সুতরাং জগৎ অনিত্য, খিথ্যা হইতেছে । 

এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রঙ্গ হইতে যদিও জগৎ উৎপত্তি 
হয়, তথাপি জগছুৎপত্তির পূর্বে ও পরে ব্রশ্ঠের কোনরূপ বিকার বা পরিবর্তন হয় না। একথা 
বুঝাইবার জন্য অ্বৈতবাদদী বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ছুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তির 
্তায় নহে। অল্পষ্ট-ৃষ্ট শুক্তিতে যেরূপ রজতত্রম হয়,_ইহা৷ মেইরূপ। কিন্তু কেবলমাত্র এই 
কারণে এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না যে, অধ্বৈতব।দীর মতে বাহ্য জগতের কোনরূপ 

অস্তিত্ব নাই,--ইহা মনের কল্পনামাত্র। যেহেতু অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিতে রজত ভ্রমও শুদ্ধ- 

মনের কল্পনা নছে। তাহাদিগের মতে রজতভ্রমের সময় মনের বাহিরে পূর্বদৃ্ট রজতের ন্যায় 
এক প্রকার রজতের উৎপত্তি হয়। অদ্বৈতবাদী ইহার নাম দিয়াছেন 'প্রাতিতাসিক রজত” 
ইহা সাধারণ রজতের ন্যায় নহে। যতক্ষণ আমাদের রজত (বাধ থাঁকে, ততক্ষণ এই প্রাতি- 
ভামিক রজতও বত'মান থাকে ভ্রম নিবৃত্তিমাত্র গ্রতিভাসিক রজতও লয় হয়। 

এ সকল কথা আলোচন! করিয়া বুঝা যায় যে, "জগ 'মিথ্যা” ইহার অর্থ, জগতের 
নকল পদার্থ ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী। এই আনস্ত কাল প্রবাহের মধ্যে জগতের তাবৎ পদার্থ 
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জলবুদ্ব দের স্যাঁয় ফুটিয়। উঠিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পরে সেই কাল সাগরে মিশাইয়া যাইতেছে। 

তাই অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন-_-হে মায়ামুগ্ধ মানব! এই সংসার অনিত্য ও অসার) কেন এই 
মিথ্যা সংসারে মজিয়৷ থাকিয়া, সেই পরম সত্যকে ভুলিয়া রহিয়াছ? এই অলীক আসক্তি 
ত্যাগ কর। যাহা! অনিত্য ও অশেষ দুঃখের আকর, তাহা ছাড়িয়া নিত্য ও অনন্ত সুখের 

আশ্রয় লও। বস্ততঃ অদ্বৈতবাদীর1 এই অর্থে ই জগৎ মিথ্যা” বলিয়! গ্রচার করিয়াছেন। 

তারপর (গ)জীবও ব্রহ্ম অভিনন। আমরা সহজ বুদ্ধিতে জীব ও ব্রহ্ধযে অভির, 

তাহা কল্পন! করিতেও সাহস পাই না) বিচার ত দুরের কথা । কথাগুলি বুঝি আর না-ই বুঝি, 

আলোচনায় কোন দোষ নাই; এই বিবেচনায় এতৎ সম্বন্ধে শলোচন! করা যাইতেছে। 

কোনও বিশিষ্ট গ্রতিবন্ধকবশতঃ এ তত্ব আমাদের হৃদ্বোধ হয় না। সেই প্রতিবদ্ধকটির 
নাম মায়া। প্রমাত্সার শক্তির নাম মায়া। হুর্যের আলোকে চন্ত্রমীর দীপ্ডির স্তায়ঃ পরমাত্মার 
সাহায্য ক্রমে মায়াই এই জগত্রচনা করে। গীতাতে আছে, “মম মায়া ছুরত্যয়া | 

বিশেষতঃ এই মায়াদম্বদ্ধ থাকা হেতুতেই পরমেশ্বর লোকগ্রতীতির বিষয় হন। তগবান্ 

নারদকে বলিয়াছেন,-- 
মায়! হ্োষ] ময়। স্ষ্ট। যন্মাং পন্ঠসি নারদ । 

বভৃতগুণৈমুক্তং নৈব মাং ভরষ্টমহসি ॥ 

হে নারদ, রা যে মায়' স্থষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রভাবেই তুমি আমাকে দেখিতে 

পাইতেছ ; নচেৎ সর্বপ্রকার ভূতগণ অর্থাৎ শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিরহিত আমাকে কেহই 
দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । এই মাঁয়ীর সম্বন্ধে অতিনুন্দর একটি শ্রুতি আছে, তদ্যথা_ 

প্ঝতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত কহ্িচিৎ্ তাং বিগ্যাদাত্মনো ম।য়। 1” 

অর্থাৎ কোন বস্তর অভাবেও যাহার প্রতীতি হয়, অথচ পারমার্থিক বা তত্বদৃষ্টিতে 

কোথায়ও যাহার সত্তা থাকে না, তাহাকে আত্মার মায়! বলিয়া জানিবে। 

কোষাকার কীট যেমন আপনাকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়] কৌঁষমধ্যে অবস্থান 

করে, তদ্্রপ এই প্রকট জগতে পরমাক্মা সর্বতোভাবে মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হুইয়া আছেন। 

গর্ভস্থ ভ্রণ যেমন জরাযুদ্বারা সর্বতোতভাবে আচ্ছাদিত থাকে, পরমাত্মাও তেমন, এই 
দৃশ্তমান জগতে মায়াদ্বার। পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। হ্থৃতরাং এই মায়ার আবরণ উন্মোচন 
করিতে না পারিলে জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন ইহ বুঝিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 

ভগবান্ মু বলিয়াছেন, 

নহ্যনধ্যাত্ববিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শরোতি তত্বৃতঃ। 

নহ্যনধ্যা্ববিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্মতে ॥ 

অধ্যাত্মতত্বজ্গণ তিন, অপর কোন ব্যক্তিই যথার্থব্ূপে তত্ব বুঝিতে ৮ হয় না। 
এবং অধ্যাত্বতত্ব্জান রহিত কোন পুরুষই ক্রিয়ার উপযুক্ত ফলতোগ করিতে পারে না। 

মুক্তি ও ব্দোত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্বদ্শীগণ বিচার রিয়া দেখিয়াছেন যে। “নেহ 
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নানান্তি কিঞ্চন”--অগতে নানা কিছুই নাই। “ইন্ত্রো মায়াতিঃ পুকুরূপ ঈয়তে”-_স্ষ্টিকত 
মায়াদ্ধারা বরূপ হন। “আত্মমৈবেদমগ্র আমাৎ--অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল। 

“দ্বিতীয়া দ্বৈভয়ংভবতি”--দ্বিতীয় হইতেই তয় হইয়া থাকে। “নতৃ তদ্ ছিতায়মন্তি”-- তাহা 

অপেক্ষা দ্বিতীয় কেহ নাই। “ঘর ত্বস্ত সর্যমাক্কৈবাভূৎ/-__যে অবস্থায় এই সমস্তই ইছার আত্ম- 
স্বরূপ হয়। এবংবিধ বহুশ্রুতি ও বেদাস্তের উক্তিদ্বারা তাত্বিকগণের পরিরৃষ্ট হইয়াছে যে, চরমে 
একমাব্র সত্য থাকে, আর কিছু থাকে না| যাহার নাম সত্য, তাহাই ধম” তাহাই ব্রঙ্গ। 

ব্যাস স্বতিতে আছে।_ 
তমঃ শ্বভ্রমিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্ধদ সন্লিতম্। 

নাশগ্রায়ং স্থখাদ্বীনং নাশোতরমতাবগম্ ॥ 

বিবেকিগণ কর্তৃক অন্ধকারস্থ ভূগর্ভের ন্যায় দৃষ্ট এই বিশ্ব বর্ধার জলবুদদ সদৃশ । ইহা 
বিনাশবহুল, ম্ুখহীন এবং বিনাশের পরই অশাব প্রাপ্ত হয়। 

আমাদের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানমাত্রই অবিষ্াধিকৃত। অবিষ্া, প্রধান, অব্য, প্রকৃতি, 

ভ্রান্তি ও মিথ্য। এগুলি মায়ারই নামান্তর | এজন্য এন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে মীয়া বল। হুইয়। থাকে । 

পরমাত্মা মায়! দ্বারাই জন্মলাভ করেন, কিন্তৃ- প্রকৃত পক্ষে নহে । কারণ একই বস্ততে সত্য 

সত্যই জন্মহীনত! ও বন্ুপ্রকার জন্মপরিগ্রহ কখনই সম্ভবে না। যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ও 
শীতলতা সম্ভবেনা, তদ্রপ। অসতা পদার্থের মায়িক বা পরমাথিক কোনরূপেই জন্ম হইতে 
পারে না। যেহেতু মায়াদারা বা! প্রত পক্ষেই,_ কোনরপে বন্ধ্যার পু জন্মে না। 

রজ্্রুতৈ যখন সর্পন্রান্তি জন্মে, তখন কেবল রজ্জুর কথাই মনে পড়ে না,_মনে পড়ে 
এটা কি লাঠী, না! জলধারা, না রঙ্জু-ইঠ্যাদিরূপে কল্পনা হইতে থাকে। তেমনি আত্মাতে 
পরমার্থ সতা শৃগ্ঠ প্রাণাদি অনন্ত পদার্থের কল্পনা হইয়া থাকে। যতঙ্গণ পর্যন্ত না জান! যায় যে 
এটা রজ্জু। ততক্ষণ যমন সর্প তয় যায় না,_তেমন যতক্ষণ আত্মার স্বরূপ-সত্বা উপলব্ধি না৷ হয়, 
ততক্ষণ ইহ! প্রাণ, ন! মন, না বুদ্ধি, অথবা! ইহ৷ অহঙ্কার ইত্যা+ার নানাবিধ ভ্রান্তি জ্ঞান আলিয়া 

উপস্থিত হয়। এই যে ত্রাস্ত কল্পনা, ইহাই মায়া। 
এই ভ্রান্তি বা মায়বশে নানাবিধ সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বীরা এইরূপ নিধ্ণরণ করেন 

6য় 

১। অস্তিবাদী বৈশেষিকদিগের মত এই যে,_দেহ ও গ্রাণাদি হইতে পৃথক একটি 

আত্ম! আছে, সেই আম্মাই গ্ুখ ও ছুঃখাদির অন্থুভবিত1। 
২। নান্তি অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের কথা এই যে,--ইা, আত্মা দেহাদির 

অতিরিক্ত বটে, কিন্তু বুদ্ধি হইতে পৃথক আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; পরস্ত প্রতিক্ষণে 

উৎ্পত্তি-ধ্বংসশীল বুদ্ধিবিজ্ঞানই লেই আত্মা । 
৩। অস্তি-নাস্তিবাদী অর্থাৎ ক্ষণিক দিগন্ধর মাধ্যমিক বৌদ্ধের মত এই যে, আত্মা 

সাছেও বটে। নাইও বটে ) কারণ আত্মা! দেহাতিরিক্ত হুইলেও--দেছ পরিমিত। যাহার দে 
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যে পরিমাণ, তাহার আত্মাও সেই পরিমাণ। ুতরাং দেহের যতক্ষণ স্থিতি, আত্মারও ততক্ষণ 
স্থিতি; সুতরাং দেহের নাশেই আত্মারও নাশ। | 

৪। নাস্তি-নাস্তি-বাদী-_অর্থাৎ শুন্ঠবাদী বৌদ্ধের মত এই যে, না, আত্মা বলিয়া কোন 
একটি স্থায়ী সত্য পদার্থ নাই, শৃন্তই বস্তুর শেষ পরিণাম, ছুতরাং শৃন্তই পরমার্থ সত্[। অতএব 
আত্মাও শুন্তন্বভাব। মা 

এই সকল সাম্প্রদায়িক মত বিচার করিয়া অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন যে,--উপরের 

লিখিত মত চতুষ্টয়ের বাদীগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অন্ুমারে, আত্মার প্রত স্বরূপ, শুদ্ধ-ুদ্ধ-মুজ্ 
স্বতাবটিকে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

যাক সে কথা। বাহাদের বিষয়্ান্থুরাগ, ভয়, দ্বেষ এবং ক্রোধাদি সমস্তদোষ সর্বক্ষণের 

জন্য অপগত হইয়াছে, এবং ধাহীর] বেদার্থের তত্ব অবগত হইয়াছেন, বেদাস্তার্থ নিরূপণতৎপর 

সেই সমস্ত মুনিগণ কতৃক অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন মননশীল জ্ঞানীগণ কতৃক এই আত্মা নিথিকল্প অর্থাৎ 
সর্বপ্রকার কল্পনাসন্বন্ধরহিত বলিয়া কীতিত হইয়াছেন। 

স্বীকার করিলাম, পরমাত্ম পদার্থ যদি উপরের বণিত মতই নিবিকল্প, এবং অপরিণামী, 
তবে তিনি আবার মায়াদারা আবরিত হন কেন? একথা যথার্থ বটেযে পরমা আমাদের 

নিকট মায়াদ্বারা আবরিত রহিয়াছেন,_কিন্তু সত্য সত্যই নহে। 

শুদ্ধ ও স্বচ্ছ স্কটিকখণ্ড রক্ত জবার সান্লিধ্যে থাকিলে ক্ফটিকখণ্ঁকে রক্তাত দেখায়, 
কিন্ধ তাই বলিয়! ম্কটিকখণ্ড কি সত্য সত্যই রক্তাভ? তদ্রপ ব্র্ধ বা আত্মপদার্থে এই মায়া 
আরোপিত হইলেও) মায়। এই ব্রঙ্গ ছাড়া নহে। আত্ম নামক পদার্থ যখন আপনাকে 

অপ্রকট রাজ্য হইতে প্রকট জগতে আনিতে চাহেন, তখন যে ইন্ত্রজাল বিগ্ভার আশ্রয় লন, 

সেই বিগ্ভাটি আত্মপদার্থ হইতে স্বতঃই উদ্ভুত হইয়া থাকে। ন্ুতরাং আত্মপদার্ঘ ও মায়! দুই-ই 
অভিন্নপদার্থ বলিয়া জানা যাইতেছে। 

জল ও জলবুদ্ধ দ্র, অগ্নি ও অগ্রিপ্ফুলিঙ, মৃত্তিকা ও মাটির পাত্র, স্বর্ণ ও স্বণ্বলয় যেমন 

নিয়তই অপৃথক, ব্রঙ্গ ও ব্রদ্ষশক্তি মায়াও তন্রপ নিয়তই অপৃথক | ন্ুতরাং ব্রহ্গে মায়িক 

ব্যবহার অরোপিত হইলেও তাহা ব্রন্মের অতিরিক্ত নহে, অপিচ তদ্ধেতু ব্রদ্মের অদ্বিতীয়ত্বও 
নষ্ট হয় না। 

ব্রঙ্গের নাম ও রূপ কল্পনা, এই উভয়ই আমাদের অজ্ঞান কৃত। ব্রহ্ম কোন নামবা 

গলদ দ্বারা অভিহিত হন না, এবং প্রমাণাদি দ্বারা কোন প্রকারে নিরূপিতও হন না, 

এ্সন্য তিনি অনামক এবং অরূপক। যেমন আগন্তকদৌষবশতঃ রজ্জুতে সর্প উষর 
ভূমিতে উদক, শক্তিতে রজত, ও গগনে মালিন্ত আরোপিত হইয়া থাকে,-কিন্ত গ্রকত- 
পক্ষে এ সমস্ত ধম' উহাদের স্বাভাবিক নহে,-তেমনি অনুষপ্তশক্তি সেই আত্মার যে সংসার - 
অর্থাৎ জগ্ম মরণ দুখ: ছুঃখাদি সন্বন্ধসে সমুদয়ও উপাধিরূত/--অর্থাৎ অন্টের সম্বন্ধ বশত? 
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উৎপর, কিন্ত স্বতাবপিদ্ধ নহে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা স্বতাবতঃ নিরূ- 
পাধিক, নির্বিশেষ, নেতি নেতি রূপে নিষেধমুখে নিদে শিযোগ্য, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী, সর্বান্তর, 
অন্তর্ধামী, সর্বশাসনকত ও উপনিষদ-প্রতিপাগ্ত অক্ষর পুরুষ এবং বিজ্ঞান ও আননস্বরূপ। 

আমার্দের হাতের মধ্যে পাঁচটা অস্কুলী) ইহার একটির নাম বৃদ্ধা, একটি তর্জনী, 
একটি মধ্যমা, আর একটি কনিষ্ঠা। এখানে যাত্র ৪টির নাম পাওয়া গেল। একটির 

কোন নাম নাই! যেটির কোন নাম নাই, সেইটি অনাম'। এজন্য প্র অঙ্গুলীর অনামিক 
এই নামকরণ হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত যেরপ,-"ঠিক . সেইভাবে বুঝিতে হইবে যে, মেই 

অনাম ও নিফল সৎপদার্থ, অনামিকার স্তায়, সর্বপ্রকার নামবজ্িত। তবে যে আমর! 
আত্মা, ব্রন্ধ, সৎ, চিৎ ইত্যাদি নামকরণ করিয়া লইয়াছি, উহ? আমাদের মধ্যে পরস্পরের 

অন্তরের তাৰ বিনিময়ের জন্য । এ সম্বন্ধে শ্রুতি এই যে,_“বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম-_ইহা 

কেবল বাক্যারন্ধ নামমাত্র। ইহা লোকের মুখে মুখে থাকে । এরূপ শব্দের কোঁন মূল্য নাই। 
*'আমাদের হৃদয়স্থ পন্মমকার মাংসখণ্ড বুদ্ধির স্থান। বুদ্ধি পদার্থটি স্বভাবহঃ স্বচ্ছ; 

এজন্ বুদ্ধতেই আত্মচৈতন্ত প্রতিফলিত হয়। তত্ধেতু বুদ্ধতেই আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। 
তাহার পরেই মনের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ সেই কারণে বুদ্ধির সাহায্যে মনেতে আত্মত্রাস্তি 

উপস্থিত হয়। তাহার পরেই মনের সহিত ইন্জ্িয়ের সম্বন্ধ । এজন্য ইন্জিয়তেও চৈতন্টের 
আতাস হয়, এবং আত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই প্রপালীতে ক্রমে স্ুলদেহ পর্যস্ত আত্ম্রাস্তি 

উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কারণে, জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, ইহা আমর] সাধারণ বুদ্ধিতে 
ধরিতে পারি না। 

স্বভাঁবতঃ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পাতি হইলে, বুদ্ধিবৃত্তিটি একেবারে 

আত্ম আকারে আকারিত হয়। তখন মন, তীয় গ্রাহাবিষয় উপস্থাপিত না করিলে, বুদ্ধি 

ভোগ করিতে পারে না। এজন্য বুদ্ধি তখন মনের সাহায্য চাছে। ইন্দ্রিয়গণ বাহির 

হইতে বিষয় আশিয়া মনকে উপঢৌকন না দিলে, মনও কিছু করিতে পারে না। এজগ্ত 
মনকে ইন্ত্রিয়াপেক্ষিত বলিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণও দেহের আশ্রয় না পাইলে, কিছুই 
করিতে পারে না। এজন্য ইন্দ্রিয়গণ দেহাপেক্ষী | এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে আত্ম- 

চৈতন্টে বুদ্ধি প্রভৃতি যথাসম্ভব অধ্যাস হুইয়া থাকে। পরীক্ষার জন্য মরকত মণিকে ছুখের 
মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, গ্েই দুগ্ধ যেমন মরকত মণির সমান আভাযুক্ত দেখায়, অথচ 

ছুগ্ধের কিন্তু তাহা স্বাভাবিক রূপ নহে-তেমনি এই আত্মজ্যোতি হৃদয় অপেক্ষাও অতি 

হুক্ত্ব নিবন্ধন, হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়াও হৃদয় ও দেহেজ্্রিয় সমহিকে একসঙ্গে স্বীয় জ্যোজি 
গ্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া থাকে । তর্লিমিত্তই সহজ বুদ্ধিতে আমরা আত্মার সহিত আমাদের 
অভেদ বুঝিয়! উঠিতে পারি না। 

আমাদের এই পরিদৃশ্বমান পরিপাটী জগংটি সদসদাত্বক। অর্থাৎ সৎ ও অসতের 
সমবায়ে রচিত। একথা আরও পরিষ্কার তাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, জড় ও ৫চতন্োর 
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মিশ্রণে এই জগতের উৎপত্তি। অর্থাৎ এই জগৎ চিৎ-জড়-গ্রস্ি। নিরবচ্ছিন্ন জড় বা 

নিরবচ্ছির চৈতন্তের সাহাঁধ্যে এমন পরিপাটি জগছুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। জগৎ মিথ্যা 
হইয়াও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । 

নাটাশালার অভিনেতৃগণের মধ্যে রমেশ চক্রবর্তী দৃপ্ত সাঞজিয়াছেন। সে সত্য সত্যই 

কিন্তু ছুগ্ন্ত নহে । তবে যেআমরা তাহাকে ছুম্স্ত বলিয়া মনে করিতেছি, ইহার নাম অধ্যাস 

বা আরোপ। আমাদের পরিচিত রমেশ দুম্বস্ত ধাজিয়াছে, ইছাত আমাদের গ্রানাই আছে, 

তথাপি, আমর] অণ্ভনয় দর্শনকালে, কিয়ৎকালের জন্ত রমেশকে ভুলিয়া ু বস্তাকে দেখি। 

এই দৃষ্টান্ত যেরপ-ঠিক্ তেমনি ভাবে বুঝিতে হৃইুবে.ধে, যতক্ষণ স্পট ব্যাপাররূপ নাট্যমঞ্চের 
'অভিনয় অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ আমরা ব্রহ্ধকে দেখিনা»__দেখি মায়া। যেই কৃষ্টি ব্যাপার 
সাঙ্গ হুইয়! যায়, নাট্যশালার যবনিক1 পড়িয়] যাঁয়, তখন আমাদের পরিচিত রমেশের চ্ঠায় 

্রঙ্গকে অনুভব করিতে পারি। ম্থতরাং মায়ার হাত এঢাইতে ন! পাবিলে, আর ব্রহ্গদর্শন 

ঘটে না। জগতের ব্যবহারিক সত্ব মায়িক। যাহার বাহামজি যে পরিমাণে কমিয়াছে, 

তিনি ব্রঙ্গদর্শনের পথে ততদুর অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

কাচপোকা, তৈলপায়িকা ধরিয়া আপন আবাসে লইয়া যায়। কিছুদিন পরে সেই 
তৈলপোকাটি কাচপোকার আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়। তন্রপ আমরাও যে কোন 

মনুযু, তন্ন হুইয়! পরমার্থ চিন্তনে ব্যাপূত থাকিলে, আপনাপন ভাবনানুরূপ মনোবৃত্তি লইয়া 
বছ্িজগতে বিচরণ করি, তদবস্থায় আম!দের নাম হয় জীবনুক্ত। এবংবিধ উপায় অবলম্বনে 
আমাদিগের ন্যায় সংসারাসক্ত মন্ুষ্যগণই, জগতের অনিত্যতা দর্শন করিয়! বিচারপূর্বক কালক্রমে 

আত্মবিদ হইয়া! এই জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হন। যতক্ষণ, আত্মঘৃষ্টি না খুলে 

ততক্ষণ নানারূপ সংশয়ঞ্ালে সমাকীর্ণ হইয়া আমরা বারংবার জন্মমৃত্যুক্ূপ অনন্তছ'খ তোগ 

করিতে থাকি । অতঃ- 

"্উদ্ধরেদাত্বনাত্বানং মগ্রং সংসারবারিধো। 

যোগার্ঢত্বমাসাদ্য সম্যগ, দর্শননিষ্টয়া ॥” 

॥ ও তত সত৩॥ 



রঘুনাথ শিরোমণি 
ভ্রীনলিনবিহারী সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ, বি, এ. 

সতায়শাস্ত্রের আদি প্রবর্তক মহ্ঘি গোভমের জীবন চরিত যেরূপ অজ্ঞাত “নব্যন্তায়ের” 
অসাধারণ ব্যাখাতা মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির জীবনীও সেইরূপ সম্পূর্ণরূপে অক্ঞাত 

না হইলেও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে। পঙ্ডিত সমাজে প্রচলিত কয়েকটা প্রবাদ ভির এই অসামান্ত 
ধীশক্তি-সম্পন মহাপুরুষের জীবনী জানিবার কোন উপায় নাই। এই সকল প্রবাদের মধ্যেও 
যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে তাহার আদি নিবাস শ্রীহ্ট। তিনি নবন্বীপে ও মিথিলায় 
শিক্ষা লাভ করিয়া শেষ জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন। কাহারও মতে তীঁহার আদি 

নিবাস পশ্চিম বঙ্গে (রাঢ়ে)। তিনি পূর্বপ্রবাদমতে কাত্যায়ণ গোত্রীয় | পর প্রবাদান্থসারে 
শাগ্িল্য-গোত্রসম্ভৃত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় | যাহা হউক আমর] বতমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী 

ও হিন্দু দর্শনশান্ত্রে তাহার দান কতখানি তাহারই কিঞ্চিং আলোচনা করিব। 
ভারতের যে স্থানেই হিন্দুদর্শনের আলোচনা হয় সেই স্থানেই মহামতি রঘুনাথের 

নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হুইয়! থাকে । উহা! বঙ্গবাঁণীর কম গৌরবের বিষয় নয়। দার্শনিক 

চিন্তাক্ষেত্রে তাহার দান সত্যই অতুলনীয়। তিনি নৃতন কোন দার্শনিক প্রণালীর আবিষ্কার 
করেন নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন বিচার ধারার উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা নূতন 
প্রণালী আবিষ্কার কর! অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে। ত্বাংশে তিনি প্রাচীন হইলেও বিচার 

পরিপাট্যে সত্যই অপূর্ব। ্রী্টীয় ১৫ শতাব্দীতে তাহার আবির্ভাবের পর হইতে ন্যায়গ্রস্থ সমূহের 
ত কথাই নাই, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্লাদি গ্রন্থসমুহও টাক! টিগ্ননীদ্বারা অপূর্বরূপে 
সমুজ্জল হইয়া! উঠিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্বীর পরে লিখিত সমস্ত গ্রকরণ গ্রন্থের মধ্যেই তাহার 
মনীষার পরিচয় স্পষ্টরূপে বিদ্যমান । এমন কি ব্যাকরণ, স্ৃতি প্রভৃতি গ্রন্থকল তাহার বিচার 

পদ্ধতির ধারায় উদ্ভতাসিত। ইংরেজী দর্শন শাস্ত্রে 738০০ এর আবির্ভাবে যেমন ধুগান্তর 

উপস্থিত হইয়াছিল, 28: এর আগমনে জামণীন দার্শনিক জগতে ও সমগ্র ইউরোপীয় দার্শনিক 

চিন্তার যেমন অপ্রত্যাশিত পরিবত'ন হইয়াছিল, রঘুনাথের আবির্ভাবেও ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রে 

সেইরপ বিরাট পরিবতণ ঘটিয়াছিল। চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ( শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দ, জ্যোতিষ ) মীমাংসাও ন্যায়, পুরাণ ও ধমশীান্ত্রে সমৃদ্ধ আর্য কুপ্টির (০21087৩) মধ্যে 

সভায় শাস্ত্রের স্থান কোথায় তাহ তিনি সম্যক নির্ণয় করিয়! গিয়াছেন। আমরা তৈলাধার 
পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল ইত্যাদি আলোচনাকে মণ্তিষ্কের অপব্যবহার বলিয়া যতই বড়াই 

করি না কেন, ন্তায়ের তাষ! না থাকিলে আমাদিগের চিস্তাজগতের তত্বগুলি যে বাত্যাহত 

কদলী বৃক্ষের স্তায় অতি অল্প আলোচনার ফলেই ভূতলশায়ী হয় তদ্ধিযয়ে কোন সন্দেহ নাই। 



১৫৪ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

অতীন্ত্রি় আলোচনার স্থলে স্তায়শান্ত্রের দান অস্বীকার করা যায় না। কারণ বিশ্বাস 

ভাল, কিন্তু বিচার তাহার মূলকে আরও দৃঢ়তর করে। এই বিচার প্রণালীর সুল্মাতিহুঙ্ম 
ধার! নির্ণয়ে মহামতি রঘুনাথের প্রতিভা অমাধারণ। বেদান্তের মননস্থানীয় ন্যায়শাস্ত্রকে 
তিনি অতি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিরাছিলেন। তাহার শাস্তরব্যাখ্যা-কৌশলে ভারতের 

সমগ্র পঞ্ডিতমগুলী মুগ্ধ হুইয়া তীহাঁর মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি তাছারই "টাকা" 
উপর প্টীকা” রচন৷ করিয়া তৃপ্তি লাত করিয়াছেন, নুতন গ্রন্থ প্রণয়নের কথাও মনে আনেন 

নাই। নৈয়ায়িক ব্যতীত অন্তান্ত মশ্প্রদায়ও বিচার স্থলে ন্যায় সম্বন্ধে তাহার মতকেই 
প্রশান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। যে “অদ্বৈতসিদ্ধি* নামক বিরাট প্রকরণ গ্রন্থ 
অদ্বৈত বেদান্তের গৌবর--তাহার রচয়িতা শ্রীমধুহ্ছদন সরস্বতী মহোদয় রঘুনাথ শিরোমণির 

ছাত্র, মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকটই শান্তর ব্যাখ্যান-কৌশল শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার ব্রহ্ষানন্ন স্বামী স্বনামখ্যাত টাকার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে রঘু- 
নাথের সিদ্ধান্তেরই খণ্ডন মণ্ডন করিয়াছেন। বস্ততঃ রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থের সহিত 
পরিচয় ন! থাকিলে এ সকল গ্রন্থে প্রবেশ লাভ হয় না। এই কারণেই বলিতেছিলাম দার্শনিক 
জগতে রঘুনাথের দান সত্যই অতুলনীয় । 

রঘুনাথ শিরোমণির জীবন দারিদ্র্যের মহিত সংগ্রামের ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জলম্ত 
দৃষ্টান্ত । অতি অল্প বয়সেই রঘুনাথের পিহ্বিয়োগ হয়। তাহার মাতা অতিকষ্টে সংসার 

যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। অবশেষে একান্ত অক্ষম হইয়া তৎকালীন নবদীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক 
বাস্থদেব সার্বভৌমের বাঁটাতে রন্ধন কার্ষে নিযুক্ত হন। একদা! বালক রগুমাথ মাত কর্তৃক আদিষ্ট 

হইয়া টোলের পড়,য়াদিগের জন্ত আগুণ আনিতে যান। কোন ধিদ্যার্থী একখানি জলস্ত অঙ্গার- 
খণ্ড চুল্লী হইতে বাহির করিয়া রঘুনাথকে লইতে বলেন। রদুমাথের নিকট কোন পাত্র 
ছিল না। কিন্ততিনি অগ্রতিভ না হইয়া কতকগুলি ধূলি ছারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া! তাহাতে 
অঙ্গারগুলি স্থাপন করিতে বলিলেন। ব্যাপারটা সামান্ত হইলেও তীক্কবুদ্ধি বাস্থদেৰ সার্বতৌমের 

দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া সাদরে তাহাকে টোলে 
তি করিয়া লইলেন। বালক রঘুনাথ অধ্যাপকের আদর্শ ছাত্র হইয়া! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তৎকালীন রীতি অনুসারে 
্টায়শাস্ত্রের পাঠ আরন্ত হইল। বাল্যকাল হুইতেই যে প্রতিভা বিকাশের জন্য পথ অন্বেষণ 
করিতেছিল তাহা এইবার স্বতঃ্ফুর্ত হইয়া! উঠিল। ন্যায় শাস্ত্র বিচারে, কুটতর্ক উদ্ভাবনে ও 
সিদ্ধান্ত সংস্কাপনে তাহার অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়া অধ্যাপক বাস্ছদেব সার্বভৌমও অশ্সর্যান্বিত 
হইয়া গেলেন। তত্বচিস্তামণি গ্রন্থ পাঠ কালে তিনি মূলগ্রস্থেরই অনেকস্থল বিচারছুষ্ট বলিয়া 
গ্রতিপন করিয়া দিলেন। এই সকল দেখিয়া! বান্থদেৰ সার্বতৌমের একান্ত ইচ্ছা হইল যে 
রঘুনাথ মিথিল| গিয়া সমগ্র ন্যায়শান্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া আসেন। তাহা ছাড়া 

নৈয়ায়িক সমাজে মিথিলারই তখন খ্যাতি খুব বেশী; নবন্বীপ স্ায়-শান্ত্ালোচনায় বিশেষ 



তৃতীয় সংখ্যা ] রঘুনাথ শিরোমণি ১৫৫ 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এক শুতদিনে রঘুনাথ আরও ছুইজন সতীর্থের সহিত 
মিথিলা যাত্রা করিলেন। 

তখন মিথিলাঁয় পক্ষধর মিশ্রের যথেষ্ট নাম । মহামহেপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় রচিত 

নব্যন্তায়ের আকরপ্রন্থ “তত্বচিন্তামণি”্র পঠন পাঠনে ও তাহার টীকাদি রচনায় মিথিল! মুখরিত। 

প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র স্ঠায় শাস্ত্রের খন মণ্ডন দ্বারা মিথিলার গৌরব রক্ষা করিতেছেন। 

এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়া তাহারই টোলে উপস্থিত হইলেন | পক্ষধর 

মিশরের টোলের নিয়ম ছিল--কোঁন ছাত্রকে তাহার নিকট পাঠ লইতে হইলে নিয়স্তর হইতে 
পরীক্ষা দিয়া উচ্চাসনে তাহার নিকট আসিয়া বসিতে হইত। রঘুনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই 
অন্ঠান্ত ছীত্রদিগকে তর্কে পরাদ্িত করিয়। পক্ষধর মিশরের নিকটবর্তী কোন প্রবীন ছাত্রের 

সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোলাহলে পক্ষধর মিশরের পাঠের ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি 
রুষ্ট হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন। 

“অখগুল; সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষত্ত্রিলোচনঃ 

অন্তে দ্বিলোচন1 সর্বে কো ভবানেকলোচনঃ ॥” 

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্ত্র সহস্র চক্ষু, তগবান শিবের ব্রিনেত্র, অপরাপর সকলেই দ্বিনয়ন- 
বিশিষ্ট-একচক্ষু আপনি কে? (রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই-_একচক্ষু হীন ছিলেন) রঘুনাথ 
কিছুমাত্র অপ্রতিত না হইয়! উত্তর করিলেন__ 

পকুশদ্বীপ নলদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাঁসিনঃ 

তর্ক-সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনীষিণঃ1” 

অর্থাৎ আমরা একজন কুশদ্বীপ নিবাসী তর্ক-সিদ্ধান্ত, অপর জন নলদ্বীপ নিবাসী সিদ্ধান্ত 

উপাধিধারী ও তৃতীয় ব্যক্তি আমি স্বয়ং নবদ্বীপ নিবাসী শিরোমণি উপাধিধারী। যাহা হউক 

পূর্বকথিত ছাত্রের মহিত বিচার পারিপাট্য দর্শনে পক্ষধর মিশ্র অতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি 

অতি যত্বের সহিত রঘুনাঁথকে পড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল মধ্যেই তাহার অসাধারণ মেধ! 
দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন ও ক্রমশঃ রদুনাথ পক্ষধরের প্রিয়তম ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। 

৩৪ বসর অধ্যয়নের ফলে রঘূনাথ অনেক স্তায়গ্রস্থ আয়ন্ত করিয়৷ ফেলিলেন। একদিন 

আলোচনা প্রসঙ্গে রঘুনাথের কাব্যশান্ত্রে কিরূপ বুৎপত্তি আছে জিজ্ঞাসা করায় রঘুনাথ সগর্বে 

উত্তর করিলেন 

“কাব্যেইপি কোমল ধিয়ো বয়মেৰ নান্তোে 
তর্কেইপি কর্কশ ধিয়ো বয়মেব নান্তে 

তন্ত্রেইপি যন্ত্রিত ধিয়ো৷ বয়মেৰ নান্তে 

কষ্ণেইপি সংযত ধিয়ে! বয়মেব নান্ভে।” 

আমরা বাঙ্গালী কাব্যশান্ত্রেও যেমন কোমল, তর্ক শান্ত্রেও অনুরূপ কর্কশ। তন্রশান্ত্েও 

আমাদের যেরূপ মতি, তগবান কৃষ্ণেও সেই রূপ আসক্তি। অর্থাং কোমল-কর্কশরূপ বিরুদ্ধ 
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পদাবলীর ও শাক্ত-বৈষ্বাদি বিরুদ্ধ ভাবের আলোচনা কেবল মাত্র আমাদিগের ন্যায় অদ্ভূত 
গ্রতিভা বিশিষ্ট রাঢ় বাসীতেই সম্ভব, অন্যত্র নয়। 

রঘুনাথ পাঠ শেষ করিয়া গৃহে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন | পঠদ্দশাতেই 
তিনি ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি লিখিয়৷ লইয়াছিলেন। এখন গ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া! দেশে ফিরিয়া 

যাইতে পক্ষধর অনুমতি দিলেন না! | রঘুনাথ অগত্যা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া 
অধিকাংশ গ্রন্থ কণ্স্থ করিয়া! দেশে ফিরিয়া আসিলেন । তিনি দেশে আসিয়৷ বান্ুদেব 

্ার্বভৌমের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন । বাস্তদেব সার্বভৌম তাহাকে 
নবদ্বীপেই টোল করিতে আদেশ করিলেন। টোলবাঁড়ীর স্থান পাওয়া যায় না। কারণ, 

রঘুনাথ মেধাৰী ছাত্র হইলেও টোল করিবার মতন বাটা তাহার ছিল না। অবশেষে হরিঘোষ 
নামক এক ধন।ঢ্য গোপ তীহাকে স্বীয় বিপ্তত গোয়ালের কিয়দংশ টোল করিবার নিমিত্ত 

ছাড়িয়া দিলেন। এই স্থানেই রঘুনাথ ছাত্রদিগের পঠন পাঠন আরম্ত করিয়া দিলেন। 
এই স্থানেই গঙ্গেশ উপাধ্যায়কত নব্যগ্ত।য়ের “তত্ব চিন্তামণি”্র উপর তাহার অমরটাক1 প্বীধিতি” 
রচিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার যশঃসৌরত চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। 

তৎকালীন নবদ্বীপের প্রধান প্রধান নেয়ায়িকগণ তীহাদিগের পুত্রগণকে ন্যায় শিক্ষা! করিবার 

নিমিত্ত রঘুনাথের টোলে পাঠাইতে লাগিলেন। হরিঘোষের গোয়াল বাড়ী ক্রমশঃ তর্ক 
কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। এখন এতদ্দেশে কোন স্থানে অতিরিক্ত কোলাহল হইলে 

লোকে বলে “এ যেন হরি ঘোষের গোয়াল”। তব চিন্তামণির “হস্ত” নামক ব্যাখ্যাতা 

মহামহোপাধ্যায় মখুরানাথ তর্কবাগীশ ষাহারই ছাত্র | রঘুনাথ আজীবন অবিবাহিত 

ছিলেন। লোকে গ্রিজ্ঞামা করিলে তিনি বলিতেন “ব্যুৎপত্তিবাদ” আমার পুত্র, "লীলাবতী” 

আমার কন্তা । বলা বাছুল্য উহারা তন্নামক গ্রন্্ধয়ের নাম। কাহারও কাহারও মতে রামতদ্র 

নামক তাঁহার একটা পুত্র ছিল। 

রঘুনাথ শিরোমণির লিখিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। যথা-_গঙ্গেশ উপাধ্যায় 

বিরচিত “তত্ব চিন্তামণি* নামক গ্রস্থের উপর “দীধিতি” নামে একটা উৎকৃষ্ট টীকা। হ্হা 

তাহার মনীষার অপূর্ব স্থ্টি। (২) 'পদার্থখগডন' গ্রন্থ_ইহাতে তিনি বৈশেষিক দর্শনের 
অনেক তত্বের খণ্ডন করিয়াছেন। (৩) “আত্মতত্ব বিবেক” নামক উদয়নাচার্য লিখিত বৌদ্ধ 

মত নিরাকরণ গ্রন্থের উপর “আত্মতত্ব বিবেক টাকা” । 

রঘুনাথ শিরোমণি সন্স্কীয় একটী প্রবাদ “বৈদিক সংবাদিনী” নামক গ্রন্থে দুষ্ট হয়?। 
উহাতে লিখিত আছে যে কাত্যায়ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীধরাঁচার্য ৬৪৩ খ্রন্টাঝে শ্রীহট্টের 
অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন | ইহার ২৭ পুরুষ পরে এই বংশে 
গোবিন্দ চক্রবতীর জন্ম হয়। তাহার স্ত্রীর নাম সীতা দেবী। গোবিন্দ চক্রবর্তীর ছুই পুর 
রঘুপতি ও রঘুনাথ। জ্যোষ্ঠ রঘুপতির সহিত রাজ। ম্থুবিদনারায়ণের কন্ত| রত্বাবতীর বিবাহ 
হুয়। রাজবংশে কিছু কুলগত দোষ থাকায় রঘুনাথের জ্ঞাতিবর্গের এই বিবাহে মত 
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ছিল না। পুত্রের বিবাহের পর রাঁজা জামাতাকে স্বীয় আলয়ে রাখিয়া! দিতে মনস্থ 

করিলে সীতা দেবী ভ্ঞাতিগঞ্জনাণ ভয়ে রঘুনাথের সহিত নবদ্বীপে চলিয়া আসেন ও বাসদের 

সার্বতৌমের বাঁটীতে পাচিক| বৃত্তি অবলম্বন করেন। অপরাপর কাহিনী নবদ্বীপ প্রবাদের 
সহিত অভিন্ন। * 

রঘুনাথ শিরোমপির রচিত গ্রন্থ_ 

(১) তত্বচিন্তামণি দীধিতি-ইহছার অধিকাংশই চৌখাম্বা সংস্কত সিরিজে ছাপা 
হইয়াছে। 

(২) আত্মতত্ব বিবেক দীধিতি-_উদয়নাচার্য বিরচিত আত্মতত্ব বিবেকের টীকা । 

ইহাও কাশী হইতে ছাপ: হইতেছে। 

(৩) অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি_ইহা তাহার লিখিত স্বাধীন প্রকরণ গ্রন্থ । কাশী 
*  হুইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

(৪) আখ্যাত শক্তিবাদ--প্রকরণ গ্রন্থ এসিয়াটিক সোহাইটা কর্তৃক মুদ্রিত। 
(৫) নঞ্বাদ- প্রকরণ গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটী কতৃক ট.], 967159এ 

মুদ্রিত। 

(৬) খগ্ডন-খণ্ডখাগ্ভ দীধিতি। এতদ্্তীত তাহার লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক 

গ্রন্থ পাওয়া যায়। তিনি ১৫৪৭ খ্রীঃ ৭০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। 

* অনেক পণ্ডিতই শেষোক্ত প্রবাদটাতে আস্থাবান নহেন। পণ্ডিত টার তর্কতীর্থ ( দর্শনাচীর্য ) মহাশর 

তদীয় “ভামতী-প্রভা" নামক গ্রন্থে অতি নিপুণভাবে বৈদিক মংবাদিনীর প্রবাদ অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। 

অনুসন্ধিত্থ পাঠকবর্গ উক্ত স্থান দেখিতে পারেন। 
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(১) 

শ্রীরামরষ্চ তক্তমণ্ডলীকে ব্রন্মাননের অনুভূতি কিরূপ, তাহ' অনেকবারই বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত সমর্থ হন নাই। দৃষ্টান্ত দিতেন__“নুণের পুতুল সমুদ্র মাঁপ্তে 
গিছলো--কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হ'লো না। যাই নামা 
অমনি গ'লে যাওয়৷ ! কে আর খবর দিবে 1” 

সাহিত্য রসানুভূতিও এব্রঙ্গাস্বাদসহোদরঃ। ইহা ব্রহ্গানন্দের অনুরূপ বটে, কিন্ত 
কিরূপ? মন্মট বলেন, “বিগলিতবেদান্তরমানন্দম্”' যে আনন্দ লাত করিলে অন্ত যাহা কিছু 

জানিবার, সবই লয় পাইয়া যায়। কৰি দৃশ্ঠের পর দৃশ্ত তীহার কল্পনার বর্ণে উজ্জল করিয়া 
পাঠককে উপহার দেন। কাব্য বাহতঃ খণ্ড খণ্ড কতকগুলি দৃষ্ঠ বা বর্ণনার সমষ্টি ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। কিন্তু কাব্য পড়িয়া আমরা মনে অনম্ভূত আনন্দ পাই কেন? বিশ্বনাথ ইহার 
কারণ নিদে'শে বলেন, “থণ্ডশো যান্তাখগুতাম্।” এই যে টুকরা টুকরা ঘটনার সমাবেশ, 
ইহার শেষ কোথায়? অখণ্ড রসের অনুভূতিতে । সাকার উপাসনায় ধেমন বি:তন্ন বিগ্রহকে 
অবলগ্ন করিয়া ধীরে ধীরে সমুক্রোপম আনন্দঘন নিরাকাঁরে মন সমাহিত হইয়া নিবিকল্পে 

প্রতিষ্ঠা হয়, কাঁব্যরসেও এইবূপ। উপনিষদের বাণী, “রসো৷ বৈ সঃ1৮ সুখের ক্ষণিক বিহ্বলতা।, 
শোকের উচ্ছাস, বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা, ব্যক্তি বা ঘটনার রুদ্রবেশ-কাব্যের এই সকলকে 
যখন আমর হৃদয়ের বস্ততে পরিণত করিয়া ফেলি, তখন আমাদের মনে আপনা হইতেই 

ঘটনার অনুরূপ কোন না কোন রস স্থায়িভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে । এই রসই কাব্যের 

সার। ইহাই রস-সমুদ্র, ইহাতেই পাঠক আপনাকে হারাইয়া ফেলে । হয়ত কোন অত্যাচারিত 
হততগ্যকে কবি স্ুনিপুণভাবে আমাদের মানস-চক্ষুর সম্মুখে আনিয়াছেন। তাঁহার করুণ 

বিলাপে আমরা গলিয়া যাই; মনে করি, ইহা! আমাদেরই নিপীড়িত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে 
উঠিয়াছে। আবার কখনও বা কোন মহাভাগ্যের অভ্যুদয়ে আমাদেরই উন্নতি বলিয়া মনে করি। 

“পরস্য ন পরস্যেতি,” পরের হুইয়াও বিলাপ বা অভ্যুদয় পরের নয়, আমাদেরই জীবনের একটা 
অংশ জুড়িয়া আছে। কবির স্থষ্ট চরিত্রে আমাদেরই চারিত্রিক বিকাশ দেখিতে পাই, আমাদের 
হাসিকান্না যেন কবির চরিত্রটা কাড়িয়া লইতেছে। তাই কাব্য খণ্ড হইতে অখণ্ডে, সসীম 

হইতে অসীমের মধ্যে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লয়, আর আমরা! যথাশক্তি সেই অমৃত রস- 

* শিবপুর £95901990এ পঠিত 
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ধারাপানে তৃপ্ত, কৃতার্থ হইয়া যাই; কিন্তু লে আনন্দ মুখে বলিতে পারিনা। শুধু একবার 
বলি বাঃ চমৎকার! এই পর্যন্তই শেব। সে আনন্দের খবর দিবার মত অবস্থা তন্ময়চিত্ত 

পাঠকের থাকে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্য তিনটাও ব্রন্মানন-রসের সাগর । আমরা পূর্বের 
অনুচ্ছেদের সেই "মুনের পুতুল” । কাব্যগুলি পড়িতে বসিয়া আপরিসীম আনন্দ উন্মাদনায় 
আত্মহার! হইয়! যাই। তাই শ্রেষ্ট রসপিপাস্থদের পক্ষেও কালিদাসের গুণাবলীকে ০৪৪10%16- 

এর আকারে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচ্য কির ভাষাতেই বলি,__ 

“তিতীযুদৃপ্তরং মোহাছুড়,পেনাম্মি সাগরম্।” অথবা-_ 
প্রাংস্ুলভ্যে ফলে লোভাহ্ুদ্বানুরিব বামনঃ। 

সেইজন্যই তাহার কাব্য আলোচন! করিতে বসিয়াই নিজের ধুষ্টতাঁয় নিজেই লঙ্জিত 
হইয়া! উঠি। কিন্তু আনন্দের কথা, কালিদাসের কবিতার রূপ-বিশ্লেষণ করিবার আধকার ত 

পাইয়াছি। আমরা জানি, মহাপুরুষদের শিষ্যদলের মধ্যেও শ্রেণীৰিভেদ আছে-_উত্তম, মধ্যম 

ও অধম। আমরা অধম শিষ্য হইলেও মহাপুরুষদের শিষ্যুতে যে অধিকার লাত করিয়াছি, ইহাই 
যথেষ্ট। 

মহাকাব্য কুমারসম্ভব একখানি সুন্দর 1511০ এবং 20118205| এখানে একটী চিত্রও 

মতের নছে। কৰি কৈলাশের স্বর্গীয় পরিবেশে প্রেমকে ফুটাইয়াছেন পূর্ণরূপে | কালিদাসের 
স্বর্গ মতের স্পর্শ পাইব।র জন্য নিরন্তর আকুল। ত।হ।র বিশ্বমানবত স্বর্গের দেবতাদিগকেও 
আকড়াইয়া ধরিয়াছে অসীম স্নেছের টানে, তাহাদের নহিলে পর্ণ হয় না। অসামান্ত কলা- 

কুশণী কালিদাস স্বর্»-মত্ণকে এমনই এক প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, আমরা তাহার 
্বর্ঁকে মত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিনা; আবার ধুলি-ধুর মতের দিকে 

চাহিলেও দেখিতে পাই, অনিমেষ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, উভয়ের 
দৃষ্টিতেই কেমন একটা করুণ আবেশ! একটা সাধারণ মান্থৃষও নিজের অথবা দেবতাদের 

প্রয়োজনে একবার স্বর্গ হইতে ঘুরিয়া আসে। আবার দেবতারাও আদর করিয়া নন্দন-কানন 
হইতে পারিজাত তুলিয়া তাহাকে উপহার দেন, রথে চড়াইয়া দেব-সারথী তাহাকে মতে 
পৌছাইয়া দেন। 

আমাদের চোঁখে দেবতা-মান্নষের অবাধ মিলনে কোন সত্য খুঁজিয়া পাই না। কিন্ত 
কালিদাসের কাব্য পড়িতে বসিয়া তাহার দৃষ্টি লইয়া, তাহারই উদার কল্পনা-নিষ্ঠ মন লইয়া 
বিচারে বসিতে হইবে। 11861. 4571014 ও রসবিচারকদের সাবধান করিয়! দিয়াছিলেন,__- 

তাঁহারা যেন লেখক ও তাঁহার অভ্যুদয়যুগকে বিছিন্ন করিয়া না দেখেন। কালিদাসও তাহার সময়- 

কার বিশ্বামনের বলেই ্বর্থমতের এই অপরূপ লীলাবিলাস কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 

আলঙ্কারিক ইহাকে সমর্থন করিয়া! বলিয়াছেন_-“অলৌকিকত্বমেতেষাং ভূষণং ন তু দুষণম্।” 

তাই দেবতা, মানুষ, বনের পণ্তপক্ষী, এমন কি তৃণগুন্ম পর্যস্তকে কৰি একটা বিরাট পরিবারের 

অঙ্গভৃক্ত করিয়াছেন। আমরা জানি, তপোবনের মাঁনমকন্ত! শকুন্তলার রাজধানীতে যাত্রাকালে 
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তপোবনের পণ্ড কাদিয়াছিল, পাখী কীদিয়াছিল। জীর্ণপত্র ঝরিয়৷ পড়ার ছলে কবি তপোবনের 

গাছগুলিকেও কাদাইয়াছেন। কত বড় বিশ্বপ্রেমিক হইলে এমন উদার কল্পনাকে রূপ দেওয়া 

সম্ভব ! যাহা! সত্য, চিরন্তন, তাঁহাকে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। যদি 
কেহ চেষ্টা করে, তবে আমরা বলিব, সে উন্মাদ স্বার্থাম্বেধী। 

কুমারসম্ভবের নায়িক! স্বর্গ ও মতের শ্রেষ্ঠ গুণরাজির সমাবেশে মহীয়সী | পৃথিবীর 
সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ব্যথা-বিরহ, আশা-আনন্দের ঢেউ স্বর্গের অস্তরেও আঘাত করে। স্বর্গে 

ধূলি নাই, অতি সত্য; কিন্তু সেখানেও মালিন্য আছে। সে মলিনতা দূর করিতে স্বর্গেও 
তপন্তার প্রয়োজন হয়। 

প্রথমেই কৰি তাহ।র বীণায় হিমালয়ের গান গাহিয়াছেন। মহতের জয়গানে যে 

যাত্রার আরন্ত, বিধতার অলঙ্ঘা নিয়মে তাহার সমাপ্তিও কল্যাণে । চিমাঁচলের ভীষণরূপ 

কবিচিতে 'হয়ের সঞ্চার করে নাই। তাহার মাধুর্যই তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। 
কবির চোখে হিমালয় “দেবতাআ্বা। অনুকরণীয় ভাষায় কালিদাস হিমাচলের গুণগাথা 

রচিয়াছেন-_ 

“অনস্তরত্ব গ্রভবস্য যস্ত হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্। 

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ |” 
_-অনন্ত রত্বের আকর হিমালয়ের হিম তাহার সৌন্দর্য নাশ করে নাই; চন্ত্রকিরণের 

মধ্যে কল্ষ্কের মত একটীমানত্র দোষ অনন্ত গুণের মধো মিলাইয়া যায়। মেঘদুতে অলকার 
নায় হিমগিররর শে।তাও যেন চিরন্তন, কালের করাল হস্ত ইহার একখণ্ড উপলকেও স্থানচ্যুত 

করিতে অক্ষম। ক্রিভুবনের মধ্যে ঘনীভূত অমঙ্গলের মুতি তারকাম্থর। তাহার অপসারণই 
কবির লক্ষ্য। এই মহাকাব্যের পটভূমি হইয়াছে নিত্য সৌন্দর্যের বিভূতি হিমালয়। 

হিমলয়ের অপত্য উমা “লজ্জোদয়া চান্দ্রমপীব লেখা”-_-নবোদিতা চন্দ্রকলার ন্যায় 

কিশোঁররূপে সকলের মন মুগ্ধ করিয়া ক্রমে যৌবনের উপবন-সীমান্তে যখন পা রাখিয়াছেন 
তখন তাহার মনে আসিয়াছে নবযৌবনের উন্মাদনা, হয়ত ব| তাহাকে কোন্ সুদূর ভাসাইয়া 
লইয়! যাইবে । এমন সময় পিতার আদেশে উমা সমাধিবান্ শিবের পরিচর্যায় রত হইলেন । 

হিমালয়ের ত্োগের আতিশয্যে পরিবেষ্টিত কৈলাশের শিবের ধ্যানমুতি তারতেরই 
সর্বকালের আদর্শকে প্রকট করিয়া দিতেছে। ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ভোগের 
পাস্থশালায় অতিথি হইতে হইবে। আরও অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে, কুড্রমুন্তি প্রমথগর্ 
শুলহত্তে এ রাজ্যের প্রহরী। তাহ!দিগকে অতিক্রম করিয়া পথিক অপরিমেয় পরিবতনে 

হুতবাক্ হুইয়া পড়ে। এখানে লীলাবিলাসের অবসর নাই, এই ধমরণ্যে প্রকৃতি নিস্তব্ধ, নিথর; 

ভয়ে পাখীদের কঠে কাকলী ফোটে না, তপন্তার তেজে স্থকোমল পুষ্পপল্পব ম্লান হুইয়া 
যায়। এই পরিস্থিতিই বীরাসনস্থ শঙ্করের যোগ্য আবাস, ধ্যাননেত্র বিকাশের ইহাই 
যোগ্যতম সহায় । 
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ইন্দ্র কামদেবকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন। কাঁমদেবের কয়েকটী কথার মধ্যে 

চরিব্র-শিল্পী কৰি ইন্দ্রের চরিত্র অতি নিখুঁতভাবে দেখাইয়াছেন। ইন্দ্র সর্বদাই সশঙ্ক, পাঁছে 
কোন নূতন শতক্রতু আসিয়! তাহার পদ কাড়িয়া লয়। বজ্র ও কাম-সহায়ে তিনি সর্বত্র জয়শীল। 
পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি তাহার চরিত্রের কলঙ্ক। কামদেব সগর্বে বলিলেন__“আপনার আজ্ঞা 

পাইলে বসন্ত-সথাকে সঙ্গে লইয়! আমি পিনাকপানি মহাদেবকেও আমার আজ্ঞাবহ করিতে 

পারি, আর সাধারণ ধন্ুধ্র ত আমার পুষ্পধনুর বিক্রম সহিতেই পারিবে ন11” ইন্দ্র বলিলেন, 

"এখন ইহাই আমাদের প্রয়োজন। পার্বতীর প্রতি মহাদেবের আসক্তি ঘটাইতে হইবে। 

দেবগণের এই প্রিয়কার্ধটী সাধনের ভার তোমার উপরে |” ইন্দ্র কামদেবকে শিবের কাছে 

পাঠাইলেন। রতি ও বসন্ত মদনের অনুগমন করিয়া শিবাশ্রমে উপনীত হইলেন। এখানেও 

শকুত্তলার মতই ভূলের আবৃত্তি । এই ভূলের জন্তই অঙ্গ হারাইয়া কাঁমদেবকে অনঙ্গ সাজিতে 

হইয়াছে । 
অসময়ে বসন্তের প্রকাশ হইল। ধ্যানস্তিমিতনয়ন মহাদেবের ধ্যান ভাঁঙ্গাইতে হইবে, 

বড় সহজ কথা নহে। চারিদিকে ঘোর ষড়যন্্ আরম্ভ হইল। হঠাৎ কোথা হইতে সুরভি মলয় 

পবন বহিল, সুন্দরীর চরণাঁঘাততিন্নই অশোকবুক্ষে মঞ্জরী দেখা দিল। ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে 

ফিরিতে লাগিল। আত্মুকুল পিককুলের জন্য আসনার্থ রচনা করিল। কণিকার, পলাশ, 
পিয়াল চারিদিক রাঙাইয়! দ্রিল। মনসিজের এতগুলি সহায় আজ একত্র হইয়াছে ভোলাকে 

ভূলাইতে। দেখিতে দেখিতে তপোবনের প্রাণীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল | কিন্তু কিন্নরী কণের হুর 

যোগিরাজকে যোগচ্যুত করিতে পারিল না। 

এমন সময়ে পার্বতী নিত্যকার মত শিবের পূজোপকরণ লইয়া! বড় সুন্দর বেশে 
আিতেছেন,- 

আবঞ্জিতা কিঞ্িদিব স্তনাভ্যাং 
বাসো বসান তরুণার্করাগম্। 

পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাঁবনম্রা 

সঞ্চারিণী পল্লবিণী লতেব ॥ 

_ পার্বতী স্তনতারে কিঞ্চিৎ অবনতা, তাহার বসন বর্ণে তরুণ হূর্ষের অন্থকরণ করিতেছে; 

্রচুর পুষ্পস্তবকের তারে অবনমর! পল্লবিণী সঞ্চারশীল! লতার স্তায় তাহার শোতা। এই জাতীয় 

বর্ণন! পড়িয়। একটা বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে । কবি যখন যে রস ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 

তখন তাহাকে অতি অনুকূল অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। মদনের কার্য সুসম্পন্ন করিতে 

যাহাতে কোন বাধা না হুয়, সেইজন্যই কৈলাসের বাতাসে, বনে, পৃজারিণী উমার রূপে আজ 

মদিরতা আসিয়াছে ।, 
এই সময়ে মহাদেব যোগাসন হইতে উঠিলেন। বেত্রধারী নন্দী শিবকে উমার 

আগমনবাত্গ জানাইল। নন্দীর শাসনে চারিদিক নিষ্পন্দ হইয়া গেল। সকল মুখরতার 
৫-াহ১ 
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অবসানে বসন্তের উৎপব ম্লান হুইয়া গেল। সখীর৷ পার্বতীকে এই সময়ে শিবের সম্মুখে লইয়া 
আমিল। 

মদন-দমনের চিত্র কালিদাসের তুলিকায় কেমন হুন্দর ফুটিয়াছে ! পার্বতীর সথীদ় 
শিবের চরণে বসন্ত-জ পুশ্পের অগ্লি দিয়াছে । পার্বতী সলজ্জ নতশিরে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান] । 

শিব পরম পরিতোষের সহিত ভক্তকে আনীর্বাদ করিলেন, “তুমি পতির অখগ্ডিত প্রেমের 
অধিকারিণী হও। এইখানে কবি আদর্শ প্রেমকে একনিষ্ঠ করিয়াছেন। পার্বতী পন্মবীজের 

মীল। শিবকে অর্পন করিলেন। ছুইজনে চোখাচোখি হইল। সুযোগবুবিয় বহ্ছিগ্রবেশকাঁজজী 
পতঙ্গের মত মদন পুষ্পধন্থতে সন্মেরহন বাণ স্থাপন করিলেন । শিবের মন টলিল। মুহূর্ত মধ্যে 

যোগী মহাদেব আপনার মনোবিকাঁর সংবরণ করিয়া কারণান্বেষণে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন । 

অপরাধী মনোহর বেশে আকর্ণ আকথিত ধনুহস্তে অর্ধ উপবিষ্ট। হঠাৎ তপন্তাতঙ্গজনিত ক্রোধ 

শিবের তৃতীয়নয়নপথে বাহির হুইয় ণিমেষে তপন্ত।র মূর্ত বিন্ব মদনকে ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিল। 

ক্রোধদীপ্ত মহাদেব মদন-শাসনে উদ্যত। স্বর্ণ হইতে দেবগণ সত্রাসে তাহার স্তব 

করিতেছেন--পক্রেধং প্রভো৷ সংহর সংহরেতি ৮-_-যেন কত ভয়ে, কত ব্যস্ততায় অধীর মনের 

স্বাভাবিক বিকাশের ছন্দই এই । এখানে কালিদাসের ছন্দনৈপুণ্য আমাদিগকে বিশ্ময়ে অভিভূত 

করে। সত্যকার স্বতাঁব কবি হইয়া কালিদাস ছন্দকে হৃদয়ের সঙ্গে গাথিয়া দিয়াছেন। ক্রোব, 

বিশ্ময়। অনুরাগ শোক ইত্যাদির তরঙ্গে আমর! দিবারাত্র তাসিতেছি। এই সকল বিভিন্ন 
অবস্থার অনুরূপ ছন্দ নিতান্ত কম নয়। সঙ্গীতজ্ঞগণ জানেন, ভিন্ন তিন্ন সুরসংযোগে বিভিন্ন রসের 

স্টি করা যায়। সংস্কৃতে একান্ত বাছুল্যবজিত ছন্দ অসুষ্টপ. ইহার উপযোগিতা ঘটনা বর্ণনায়, 
অল্প কথায় বহু ঘটনার উল্লেখ। ইহা! বেদের ছন্দ, রামায়ণ মহাতারতের ছন্দ, তারতবাসীর 

গ্রাণের ছন্দ! কালিদাস জানিতেন, অনেক সময়ে বিচিত্র বিপুল ছন্দের অবতারণ! ন] করিয়া 

ইহারই সাহায্যে সুমহান ভাবকে বূপ দেওয়া যায়। বাল্মীকির আদর্শকে তিনি প্রাণ ভরিয়া 

ভালবাসিয়াছিলেন। সর্বজনবিদিত রামায়ণের শ্লোক 

রামং দশরথং বিদ্ধি মীংবিদ্ধি জনকাত্মজাম্। 

অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথান্ুখম্। 

শ্লোকছন্দে রচিত এই প্রকার গ্লোক পড়িতে মন যেন কোন্ কল্পলোকে উড়িয়া যায়, 

মহত্বের আপনা হইতেই শ্ষুরণ হয়, উদ্দাত্ত ভাবের গ্রেরণা আদর্শ বিকাশে সহীয়তা করে। 
রঘুবংশ ও কুমার সম্ভবে এই প্রকার ভাবদ্যোতক ক্লোকের অভাব নাই । শকুস্তলার শাঙ্গরব 
রাজাকে সংক্ষেপে সহজ গলায় বলিতেছেন-_ 

ত্বমহতাং প্রাগ্রসরঃ স্থৃতোহনি নং 

শকুন্তলা মুতিমতী চ সংক্রিয়া। 
সমানয়ং স্তল্যগুণং বধূবরং 

চিরন্ত বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ॥ 
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ছন্দের নাম দ্রুতবিলম্বিনী। সার্থকনাম| এই ছন্দ। যতশীঘ্্ সম্ভব, রাঁজাকে শকুস্তলার 
সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াই শাঙ্গরব বথাশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন, তাহার রাজধানীতে একমুহ্রত 
দাড়াইবার সময় নাই--তপন্তায় ব্যাঘাত হইবে। উপযুক্ত সময়ে কালিদাস ইহাকে কৰশিষ্যের 
বাণীর বাহন করিয়াছেন। অজবিলাপ এবং রৃতিবিলাপের ছন্দ বিয়োগিণী। বিপুল ছুঃখকে 

যদি প্রকাশ করিতেই হয়, তবে তাহা বিয়োগিণী মন্দাক্রান্তা বা তদনুরূপ অন্ত কোন ছন্দকে 

আশ্রয় করিতে হইবে। বিয়োগিণীতে এক একটা পাদে মাত্র দশটা অঞ্ষর। আমর! জানি দুঃখী 
কখনও মুখর হইতে পারে না। কাঁমদেবের বিয়োগছুঃখে অধীর রতির বিলাপের নিদর্শনন্বরূপ 
একটা শ্লোক তুলিয়া দিতেছি-_ 

ম্নেন বিনাককতা রতিঃ, ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে। 

বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং, রমণ ! ত্বামনুযামি যগ্পি ॥ 
-_-ওগো প্রিয়তম, আমি নিশ্যয় তোমার অন্ুগ।মিনী হইতেছি; কিন্তু তবুও “রতি কামদেবের 

বিরহ সহ করিয়া ক্ষণমাত্রও বীচিয়াছিল”, আমার এই অবিনাশী কলঙ্ক রহিয়! যাইবে, সে যে 
অসহা! কেমন ছোট ছোট কথায় অন্তর-বেদনার প্রকশ! মেঘদূতের মনাক্রান্তার কথা কে না 

জানে? মন্াাক্রান্তা চলে মন্দগতিতে ১ ছুঃখ ভারাত্রাস্তা বলিয় বঞ্চিত বিরহী যক্ষের সমবেদনায় 

আতুর-_তাহাঁর সখা। মস্থর-গতি নদীর মত বুকতরা! ব্যথ৷ লইয়া নিজে বহিয়! বায়, বিগলিতাশ্র 
পাঠককে ভাসাইয়| লইয়া যায় । 

আমর! ভূতীয় সর্ণে উমার কামবিকারিত অবস্থা দেখিয়াছি । পঞ্চম সর্গে সেই উমাই 
আবার মুনির আচরণে অন্যস্তা হইলেন। কবি তাহাকে কঠোর করিয়া একই লত্যের 
এপিঠ ওপিঠ দেখাইলেন। আপাতদৃষ্টিতে বস্ততাস্িক কালিদাসের ভাঁবময়ী মুতি এখানে 
প্রতিঠিত হইল। টচ্ছাস সংযমে শৃঙ্খথলিত হইল। তীব্রতপা পার্বতীর বর্ণনা পড়িয়া 
মনে হয়, তিনি যেন আমাদিগেরই মনোজগতের কোন এক হিমালয়ে বসিয়া ত্যাগে 

তপন্তায় বিশ্ব জয় করিতে প্রবৃত্ত! ৷ তপস্থিনী রাজকুম!রীর এই একটা চিত্র-- 

শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং 

নিরস্তরাস্বস্তর বাতবু্টিযু। 
ব্যলোকয়র,ন্মিষিতৈ স্তাডিন্ময়ৈ-_ 
মহাতপ:সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥ 

-তীহার মহাতপের সাক্ষী রাত্রিগুলি বিছ্যুৎনয়ন বিকাঁশ করিয়া বাঁতাদ-বৃষ্টির মধ্যে 

শিলাশায়িনী অনাবৃতন্থানবাঁসিনী তাহাকে দেখিতে লাগিল। নিদ্রীজয়িনী পার্তীর জয়- 

জয়কার পড়িয়া গেল। অতি উগ্র তপন্তার শিখীয় তীহীর শরীর কালী হইল, মন উজ্জল 
হইল । 

রতিবিলাঁপ, অজবিলাপ, সীতাসনেশ-__ইত্যাদি পাঠকের মনে স্থায়ী ছাপ 

রাখিয়া দেয়--এইগুলি কালিদাসের প্রতিভার চরম অবদান। তাঁহার কাব্যপ্রতিভার ধ্যানে 
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বসিলে সকলের আগে মনে পড়ে তাহার আদি ও করুণ রসের চিত্রণ-দক্ষতা। মানব 
মনের যাহা কিছু কোমল বৃত্তি, তাহাই কবির দরদে পুষ্ট হইয়াছে। কখন কখন 

হান্ত রসের অবতারণা বা বীররসের ঈষৎ আস্ফালন তাঁহার রচনায় দেখ? যায় বটে, 
তবে, সমগ্র মুতিতে নহে। অন্ত রসের পরিবেশন না করা কালিদাসের পক্ষে উপযুক্তই 

হইয়াছে । কারণ তিনি প্রকৃতির ছুলাল | ন্বাভাবিক মানব মনের বিশ্লেষণ করিতে গেলে 
আমর! দেখিতে পাই, আদি ও করুণ রসের প্রবাহেই আমরা জীবনের অধিকাংশ ভাগ 

কাটাইয়া দ্রিই। হান্ত বীতৎসাদি আমাদের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ব্যাপিয়া থাকে। 

কাজেই অন্থরসে উদাসীন কালিদাসকে আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না। 
কুমারসম্তভবের প্রেমের আদর্শ রতি ও অনঙ্গের চিরমিলনে। এই মিলনের পথ 

পরিফার করিতেই করি মহাদেবের নয়নবহ্চিতে কামদেবকে তম্মীভূত করিয়াছেন। রতি 
প্রেম। এই মহাকাব্যে ছুইটা মিলনদৃশ্ত প্রথম রতিমদনের মিলন, শেষ, রৃতি অনঙ্গের 
'মিলন | প্রেম যখন মদনকে আশ্রয় করে, তখন তাহা কল্যাণগ্রস্থ হয় না; তাহার 

ধ্বংল অবশ্থস্তাবী। কিন্ত একবার যদি কোন উপায়ে মদনের স্কুল রূপের বিনাশ ঘটে, তৰে 

তাহার নুক্মরূপের সৌন্দর্য বসন্ত পবনের ন্ভায় লোকহিতসাধন করে । কৰি তাই 
প্রেমকে যোগজ আগুনে পোঁড়াইয়। খাটী সোন| করিয়। লইয়াছেন। প্রেমের পূর্ণরূপ 
নামরূপহীন বিকারহীন আত্মায় আত্মার শাশ্বত মিলন-__এই সত্যই কবির মুলমন্ত্। আবার 
উমাকেও তগপন্তান্তে মহেশ্বরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিবার মধ্যেও এই সত্যেরই প্রকাশ । 

গ্রথম যৌবনের ভূলত্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত ঝরিতে উমাকে পঞ্চতপ1 হইতে হইয়াছে, “অর্পণা, 

হইতে হইয়!ছে-_-গুরুতর তপন্তায় আত্মশুদ্ধি করিতে হইয়াছে । তারপর কৰি কুমার- 

জন্মের জন্য হরপার্ততীর বিবাহে সাঞ্গী মানিয়াছেন দেবতা ও খধিদের--ধাহারা বিশ্বের 

অশেষ কল্যাণের উত্ল। উৎপবের উন্মাদনায় অন্তরের আনন্দ বিচ্ছরিত হুইয়া কুমারসম্ভব 

কাব্যে আলোকের যবনিকা ট।নিয়া দিয়াছে । কুমাগন্তবের এইখানেই শেষ। ভাবের 

ব্যঞ্জনায় কালিদাস অসাধারণ । এই মঙ্গলময় মিলনেই দেবসেনানীর জন্মের ইঙ্গিত, 

ত্রিভুবনের ধূমকেতু তারক নিধনের অভাস। এই ইঙ্গিত দিয়াই কৰি তাহার প্রতিজ্ঞা 
পালন করিয়াছেন। পাঠকের মনশ্চক্ষুর কৃতিত্বে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, তাহার বহু 
প্রচারিত আদর্কে উজ্জলতর করিয়া তিনি এই মহাকাব্য হইতে বিদায় লইয়াছেন। 

( ক্রমশঃ ) 



উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় 
শ্রীষতীজ্মমোহন ভট্টাচার্য এম এ. 

[8 ] 

১৮৫৫ শ্বীঃ [?] 

লংএর তালিকায় একখানি অভিধানের নিয়োক্ত উল্লেখ আছে,_ 

425, ০০৪1১0195০1 1815891)0 ০145, 13210217512 40111517310. 06, 

131 1১5 000, 59) 1900 ০0:05, 

এই সঙ্কিপ্ত বিবরণ হইতে গ্রন্থকার বা গ্রন্থ মুদ্রণকাল কিছুই জান! যায় না। 
তবে ১৮৫৫ শ্বীস্টান্ধে মুদ্রিত এই তালিকায় উক্ত গ্রস্থের উল্লেগ থাকাতে এই গ্রন্থ যে ১৮৫৫ খ্ীস্টার্ৰ 

বা তৎপূর্বে মুদ্রিত হুইয়ছিল মেই সম্বন্ধ সনেহের অবকাশ নাই। 
কলিকাতা ইনম্পিরিয়াল লাইব্রেবীতে আধখ্যপব্রহীন একখানি অতিধান আছে, 

তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২। এই গ্রন্থের বাউলা! অক্ষর ও ব্যবহৃত কাগজ হইতে ইহা প্রায় 

শত বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বাঙলা 
গ্রন্থ তালিকায় আখ্যাপত্রহীন এই গ্রস্থকে ১৮২* হইতে ১৮৩০ গ্রীন্টাবে মুদ্রিত অভিধানের 

মধ্যে স্থাণ দেওয়! হইয়াছে । গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ ও কাগজের প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করিয়াই 

সম্ভবতঃ আলে]চ্য গ্রন্থ ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীন্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত বলিয়৷ অনুমান করা 

হইয়। থাকিবে। এই অনুমান অসঙ্গত নহে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। 
লংএর তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থ ও ই'ম্পরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত গ্রন্থ অভির বলিয়া 

মনে হয়। প্রথমতঃ এই ছুই গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা সমান । দ্বিতীয়তঃ লং এই গ্রস্থের শন্দসংখ্যা ১২০০ 

বলিয়াছেন । এই শব্দসংখ্যা আনুমানিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। লং তাহার তাঁশিকায় বিভিন্ন 

গ্রন্থের প্রত্যেকটা শব গণনা করিয়া শব্দসংখ্য| নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য 

গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩টা করিয়া শব্দ আছে, ৫২ পৃষ্ঠয় মোট শব্ধ হয় ২৩১৫২ ১১৯৬) 

অর্থাৎ প্রায় বার শত। এই গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় ২৩টা করিয়া শব মুদ্রিত হয় নাই) 
অধিকন্ত অকারাদি বিভিন্ন বর্ণের শব্বসমূহ যুদ্রিত করিতে গিয়া প্রথম সেই বর্ণের উল্লেখ 

করা হইয়াছে। বর্ণ শব্ধ নহে, অতএব এই সকল বর্ণের সংখ্যা ও শবসমষ্টি হইতে 
বাদ দিতে হইবে । গণনা করিয়া দেখা যায় সমগ্র গ্রন্থে ১১৪৩টা শর আছে। লং এই 

গ্রন্থের শব্ধ সংখ্যা ১২** বলায়-_-শব সংখ্য।র দিক দিয়াও এই ছুই গ্রন্থ অতিন্ন অনুমান 

করা অসঙ্গত হইবে না। তবে ইহা অন্থ্মান মাত্র, প্রকষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই 

সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধাত্ত হইয়া কোন কথা বলা সম্ভবপর নছে। ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে 
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রক্ষিত গ্রন্থে আখ্যাপত্র থাকিলে প্রেসের নাম ও ইহা! তৃতীয়ভাগ কিনা তাহা জানা 
যাইত এবং তাহ! হইলেই নিঃসন্দেহে হওয়া যাইত। এই স্থলে উল্লেখ করা হয়ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে--লং তাহার তালিকায় গ্রন্থখানিকে “০০৪১০1৪1001 73162217 

ড/০1:৭5 বলিয়! নিদেশ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত মূলক 

শব ব্যতীত কোন বিজাতীয় শব্ধ স্থান পায় নাই। লংএর পূর্বোক্ত মন্তব্য ও সমভাবে 
এই গ্রন্থের উপর প্রযোজ্য । 

ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থখানি অকারাদি বর্ণানুক্রমে মুপ্রিত। ইহার আকার 
৬৮১৮২ ইঞ্চি। নিয়ে এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটা শব্ধ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল। 

১। অভব্য--অশিষ্ট। পৃঃ ১ 

২। ইতর-_ভিনন। অন্য । পৃঃ ৮ 

৩। উগ্ভম--গ্রথম। আরম্তভ। পৃঃ ৯ 

৪ | কমট-_কচ্ছপ। পৃঃ ১৪ 

৫ | গদ্গদ্ন্বর _অব্যক্ত শব । পৃঃ ১৫ 

৬। চটক-চড়ই পাখি। পৃঃ ১৭ 
৭। তুলনা শাদৃশ্ত। পৃঃ ২০ 

৮। পল্লব-নূৃতন পত্র। পৃঃ ২৭ 

৯। বাগত্তর_-বাক্যদ্বারায় দেওয়া । পৃঃ ৩৫ 

১০ ক্ষুন--মাপিন্ত বুক্ত। পৃঃ ৫২ 

১৮৫৫ খীঃ 
১৮৫৫ খ্রীন্টার্ে কাশীনাথ ভট্টাচার্য সম্কলিত "বঙ্গভামাভিধান” মুদ্রিত হয়। ইহার 

একখণ্ড ইত্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগরে আছে। 
”ড210721)117911801710117112) 1361158]1 10106101181, 39 চা] 8109 05- 

010719, 1১0. 395. 0৪100099) 18551, এই গ্রন্থের সন্ধান এ যাবৎ পাই নাই! 

১৮৫৬--১৮৫৭ খ্রীঃ 

১২৬৩ বঙ্গান্ধে "অমরার্ঘদীধিতি” নামক একথানি অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহা 

মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশের সাহায্যে পূর্ণচন্ত্র সম্পাদক কতৃক কোলক্রকের অমরকৌষ 

অনুসরণে সন্কলিত। এই অতিধানখানি অমরকোঁষের বঙ্গানুবাদ মাত্র। 

আলোচ্য অভিধানের ভূমিকায় “অমরার্থদীধিতি” মুদ্রণের পূর্বে মুদ্রিত “শবকল্পলতিকা” 

নামক অমরকোবের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ আছে। “শববকল্পলতিকা” ও “অমরার্ঘদীধিতি” অমর- 

কোষের বঙ্গান্থবাদ হইলেও এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ “শবকল্পলতিকায়” 
বিভিরন শবের লিঙ্গনির্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু এই অভিধানে তাহা করা হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 

“্শ্বকল্পলতিকার” পরিশিষ্টে কোলক্রক--সম্পাদিত অমরকোষের অনুরূপ অমরকোষোক্ত মকল 



তৃতীয় সংখ্যা ] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ১৬৭ 

শবের অকারাদি বর্ণানুক্রমিক সুচী দেওয় নাই । কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থে এই সুচীটা প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহার ফলে “শব্ের পর্যায় অথব] অর্থ জিজ্ঞানু ব্যক্তিরা সেই শব দেখিয়া তাহার পার্খস্থ সংখ্যা 
গ্রহণ পূর্বক অমরার্থদীধিতির তাবৎ সংখ্যক পৃষ্ট অবলোকন করিলেই স্বয়ং স্ব ২ জিজ্ঞাসা পরিপূর্ণ 
করিতে পারিবেন।” এই হুচীপত্রের প্রতিপৃষ্ঠা তিন কলমে ও অভিধান অংশের গ্রাতি পৃষ্ঠা ছুই 

কলমে বিভক্ত | এই গ্রন্থের মূল্য ১২ টাকা ছিল। "স্বার্থপুর্চন্ত্র” নামক মাসিক পত্রের নবম 
সংখ্যার ( ফাল্ভন, ১২৬২ ) মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গ্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এই গ্রন্থের মূল্য ১২ নির্দেশ 

করা আছে। “অমরার্থ-দীধিতির” ভূমিকায় ইহার সম্পাদক অন্তান্য সংস্কৃত অভিধান থাকা 
সত্বেও অমরকোষের বঙ্গান্্বাদ করার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন - 

'অমরসিংহকৃত অমরকোঁষ নামে গ্রসিদ্ধ কোষ যদিও সন্ত ভাষার মেদিশী গ্রস্থৃতি 

সমুদয় কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, তথাপি প্রয়োজনীয় যাবস্ত সংস্কত শব লিঙ্গতেদ মহ যথাক্রমে পর্যায়- 

বন্ধ হইয়া সঙ্কলিত হওয়াতে এ কোষই সর্বত্র সমাদরণীয় হইয়| থাকে এবং সংস্কত শব ও তদর্থ 

জিজ্ঞানু ব্যক্তি মাত্রে আদ প অভিধানই অনুসন্ধান করেন এই কারণে উহা! অতি প্রমিদ্ধ ও 

সর্বত্র প্রচলিত ।” ্ 

“্সস্কতানুযায়ি সাধু গৌড়ীয় তাঁষার অনুশীলন ও উন্নতি কল্পে যত্ববাঁন ব্যক্তিরাও উক্ত 
অমরকোষে জ্ঞান জন্ম(ইবার অভিলাষ করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবন্ধে এ কৌঁধ প্রণীত 

হইয়াছে ইহাতে সংস্কত ভাষায় পরিজ্ঞান ব্যতীত এ অভিলাষ সকলের পক্ষে স্থসিদ্ধ হওয়া ছুর্ঘট 

হয়। অতএব এ অভিধানের যাঁবন্ত শব্দের পর্যায় ক্রমে লিঙ্গতেদ প্রদর্শন পূর্বক অর্থ প্রকাশ 
করিয়৷ “অমরার্থ দীধিতি” নামে এই অভিধ।ন সংগ্রহ কর] গেল।” 

নিয়ে এই গ্রন্থের কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল £- 
গণদেবতার নাম_ আদিত্য, বিশ্ব, বন্থ, তুষিত, অভাস্বর, অনিল, মহারার্ভিকা, 

(মহারাঁজক ) সাধ্য, রুদ্র (পুং)। পৃঃ১ 

চিরকালের নাম-চিরায়, চিরবাত্রায়, চিরন্ত, (চিরং, চিরেণ, চিরাৎ্। চিরে) (অব্যয়)। 

পৃঃ ১৮৬ ্ 

অল্পের নাম--কিঞ্চিৎ ঈষৎ, মনাক্, ( অব্যয়)। পৃঃ ১৮৭ 

* আলোচ্য গ্রস্থের আখ্যাপত্র এই £-- 
“অমরার্থ দীধিতি | / অর্থাৎ / কবিবর অমরসিংহক্কতাঁতিধাঁনস্থ শব্দ সকলের / নাম 

লিঙ্গ প্রকাশিক1 | / শ্রীযুক্ত যুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশ / সাহায্যে/পুণচন্ত্র সম্পাদক / কতৃক / কোলক্রকা- 

দির সংস্কতাভিধান হইতে সংকলিত।/ কলিকাতা ।/ সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যস্ত্রিত। / 

সন ১২৬৩।/” পৃঃ %১+%*+-১৯*+১২৫। আকার ৪২৮ ৫২ ইঞি | 

পপ আহ ও স্পা তপ ান্জ 

* এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ও বরেন্তর অনুসন্ধান মমিতির গ্রন্থাগারে আছে। 



১৬৮ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ধ--১৩৪৬ 

১৮৬৩গ্তীঃ 
১২৬৮ বঙ্গান্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বি্তারত্ব- 

সঙ্কলিত “শসার অভিধান” মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখ বাঙল' গভর্নমেণ্টের নথিপত্রের ৪১ 
নম্বর সংগ্রহে আছে। ইহার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মেও রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানি মূলতঃ 

ডাক্তার উইলসন সাহেবের সংস্কত অতিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে, ইহার 
অংশ বিশেষ ননাকুমার ন্যায়টুধ মহাশয় কতৃকি সংশে।ধিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা 

প্রায় ১,*০০। শন্ব-সমুহ প্রতি পৃষ্ঠ।য় ছুই কলম করিয়া অকারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। গ্রন্থখানি 
উইলসনের সংস্ক াভিধানের অনুকরণে সঞ্কণিত বলিয়৷ ইহাতে অন্তঃস্থ ৰ ও বগীয় ব যুক্ত শব্দাবলী 

পৃথক্ পুথক্ বিস্তন্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থের অগ্ততম খিশেধত্ব এই যে, ইহাতে কোন বিদেশী শব স্থান 
পায় নাই | গ্রস্থ-সঙ্কলয়িত! তাহার এই গ্রন্থ-মঞ্লনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 

“্বীহারা ছাত্রবর্গের সংস্কত ও বঙ্গভাষার শিক্ষাবিধাঁনে ব্যাপৃত আছেন ত|হাদিগের এবং 

ছাঁত্রদিগের পক্ষে অনায়াসে শের লিঙ্গ বিনির্ণয়-পুর্বক অর্থ-গ্রতীতি-সাধন একখানি অভিধান-গ্রন্থের 

বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে; কত দিনে কোন্ মহাত্মা যে এই প্রয়োজন স্থগিদ্ধ করিবেন 

এ আশায় আর কাঁলবিলম্ব সহ করিতে না পারিয়া আমি এই চাপল্য প্রকাশ করিলাম |” 

গ্রন্থকার সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । বিতিন্ন সংস্কত কাব্য ও টাকাঁদি হইতে মংগৃহীত বু 

শব্দ, যাহা উইলসনের অভিধানে নাই, তাহা এই অভিধানে স্থান পাইয়ছে। আলোচ্য অভিধানের 
প্রত্যেক শব্দের পার্থে সাঙ্ষেতিক চিহ্ন দ্বারা ইহা কোন্ লিঙ্ক, কোন্ বচন তাহার নির্দেশ করা 
হুইয়াছে। একার্থ-প্রতিপাদক শব্দ-সমুহের মধ্যে [] কম! চিহ্ন ব্যবহৃত হুইয়াছে ; আর ভিন্ন তিন্ন 

অর্থ-প্রতিপাদক শবের অথবা বাক্যের মধ্যে [1] পর্ণচ্ছেদ চিহ্ন দেওয়া আছে । এই গ্রস্থে অকারাদি 

বর্ণানুক্রমে শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ৰটে, কিন্তু কদাচিৎ আবশ্তকবোধে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যতিত্রমও 

ঘটিয়াছে। 

নিয়ে এই গ্রন্থের কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল £-_ 
১। অধুঢ় (ব্রি) অতিশয়। বৃদ্ধিশীল। পৃঃ ৮ 

২। উদধি (পু) জলধি, সমুদ্র। পুঃ ৪১ 

৩। কাচ (পু) বালি ও এক প্রকার ক্ষারদ্বারা উৎপন্ন বস্তবিং। পরকলা। পৃঃ &৭ 
৪1 গুক্ষিত (ত্রি) গ্রথিত, নিবদ্ধ, গাথা । পুঃ ৭৩ 

৫1 চথ্গ (ত্ত্রী) নলনিগিত আস্তরণ, টাচ। পৃঃ ৭৭ 
৬| ছায়া (স্ত্রী) রৌদ্রাভাব। অন্ধকার । প্রতিবিত্ব। কান্তি, দীন্তি, প্রভা । আলোক। 

হুর্যের পত্বী। পৃঃ ৮১ 

৭1 তৈষ.( পু) পৌষমাস। পৃঃ ৯১ 
৮। নক্র (পু) কুভ্তীর। পৃঃ ১০৩ 

৯। পাঁশক (পু) পাশ।, অক্ষ। পৃঃ:১২১ 



তৃতীয় সংখ্য। ] উন শতাবীর করেকখান তিনের পরি ১৬৯ 

১০। . ব্রহ্মবজ (পু) বেদাধ্যয়ন। পৃঃ ১৩৪ 

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই ঃ- 
101800থাঢ / 01 98290269068608815 1978082৩, শব্ধসার। / অভিধান 1/ 

প্রচলিত: “সংস্কৃত শক ও বাঙলা ভাষায় তাহার অর্থ এবং লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত । | 

প্রীগিরিশচন্ত্র শর্ম সঙ্কলিত। / কলিকাতা । / মির্জাপুর, অপর সরকিউলর রোড নং &৯। / 
বিদ্তারত্ব যন্ত্র। / ১২৬৮ শাল১। বৈশাখ । / মুল্য ১০ দেড় টাক /” পৃঃ ৮১+২+২২৮।- 
আকার ৮৮১৯৫ ইঞ্চি। : 

| ১৮৬৫ থীঃ 
প্যারীস্ বিশ্ব-প্র্শনীতে প্রেরিত বাংল। রথ তালিকায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাৰে মুদ্রিত একখানি 

ইংরাজী-বাঙল! তকেবুলারির উল্লেখ আছেখ। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। এই অভিধানের 
ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ বঙ্গাক্ষরে নিদেশি করিয়া পরে বাঙলা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬ এবং মুল্য চারি আন! মাত্র । 

১৮৬৬ থী,ঃ 

ইত্ডিয়া অপিসের গ্রস্থাগারে ঠকলাশচস্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “শব্দার্থ প্রচারিক।” নামক 
অভিধানের একখণ্ড আছে৩। ইহার মুদ্রণ কাল ১৮৬৬ খ্রীস্টা্। এই গ্রন্থ এযাবৎ দেখিবার 
ছুযোগ হয় নাই। 

১৮৬৭ খীঃ | 
ইত্ডিয়া অপিসের গ্রন্থাগারে কেশবচন্ত্র রায় রচিত "শবাঁবলী” নামক এক অভিধান 

আছে৪। ইহার মুক্রণকাল ১৮৬৭ খ্রীন্টা | এই গ্রন্থ এযাবৎ দেখিবার স্থযোগ হয় নাই। 

১ গ্রন্থের ভূমিকার তারিখ শকাবাঃ ১৭৮২।২৯ এ বৈশাখ। এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাত| সংস্কৃত কলেজ 
গ্রন্থাগারে আছে। 

২4285, ড০৫1901812--4 5 ০০৪0519:5, 50811510800. 86118817 (115, 010250015802 ০: 025 

[00811815 ০:03 15 81৮52. 110 350£811 1260918/ 8110. (13617 21088211615 566৪01160. 211 06708917, 

12:90, 79859 88, 4 81795.“ 

৩ দ880081078015018115, 85 7:81189901793015 ড80502501)5558. 20. 6, 868, 4. ০৪৮ 

০8) 18696.” 

৪ 4881১081য, 85 7:58958011812019, 2878, 1919, 48. 0৪100609) 1867.) 
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ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয় 
প্ীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

(আলোচন। ) 

.. [১] 
গত বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্যস্ত 'শ্রীভারতী, পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীধুত প্রবোধচন্র 

সে এম.এ. মহোদয় লিখিত 'ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয় প্রবন্ধ গ্রক1শিত হইয়াছে। আনুসঙ্গিক- 
তাবে ইহাতে তিনি আমার কোনও কোনও মতের অসারত্ব গ্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
গ্রবোধবাবু লিখিতেছেন--“সন ১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসের *শ্রীভারতী”তে “কৃত বা সত্যযুগ” 
নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাহোক্তিতে “শককালগ্কে “শাক্যকাঁল” 

বা “বৃদ্ধকাল” বুদ্ধ নির্বাণ কালকে ৫৪৬ খ্রী" পূর্বে স্থাপন, দ্বিকপঞ্চ- ৫৫, ইত্যাদি অর্থ করিয়! 
বরাহোক্তি হইতে ভারতযুদ্ধ কালকে ৩১*২ খ্রী' পূর্বে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন* ইত্যাদি। 

এক্ষণে বক্তব্য এই, বরাহ-মিহিরের বুহৎ সংহিতায় প্রাপ্ত “আসন্ মধঘাস্থ মুনয়ঃ*****. 
ইত্যাদি গ্লোকটিতে যে 'শককাল” শব্দ অধুনা দেখা যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি? 'শককাল" 
শবটি বত'মান প্রচলিত শককাল (আরম্ভ ৭৮ খ্রী') গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয়_এই 
গ্লোকটি বৃদ্ধগ্গের নছে। কারণ বৃদ্ধগর্গ খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বের লোক। আমি মনে করি প্রথম 
বরাহ-মিহিরও গ্রীস্ট জন্মের পূর্বের লোক । যাহা হউক, এ সব বিচার এখানে না করিয়া 

প্রবোধবাবুর মতানুযাঁয়ী স্বীকার করা গেল, বৃদ্ধ আর্ভষ্ট নিজ উক্তি অনুযায়ী কলি বা! ভারতযুদ্ধ 
কালের ৩৬০* বৎসর পর আর্ষভটায় তন্ত্র লিখেন ও বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতির লেখক বরাহ্-মিহির 
একই সময়ে, ৪২১ শক ৪৯৯ খ্রী' অব -৩৬*০ কল্যবে (বা ভারতযুদ্ধাবে) জীবিত ছিলেন। আর 
এই বরাহ-মিছির আর্যভটের মতের সমালোচনা স্থানে স্থানে করিয়াছেন ও তাহার আর্ধভটীয় 

তন্ত্র দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি স্বীকার কর] যায় যে বরাহ-মিহির বৃদ্ধগর্গের মতে রাজা 

যুধিত্ির ( অর্থাৎ ভারতধুদ্ধ কাল ) ও বতমান প্রচলিত শককালের (আরম্ত ৭৮ খ্রী' ) অন্তর ২৫২৬ 

বৎসর লিখিয়াছেন তাহ! হইলে তারতযুদ্ধ কাল ও ৪২১ শকের অন্তর (২৫২৬+৪২১, বা ) ২৯৪৭ 

বৎসর হয় অথচ আর্ধভটের মতে ইহা ৩৬০* বৎসর। এ মতে স্বীকার করিতে হয়, একই কালের 
অন্তরে আর্বভট:ও বরাহ-মিহিরের মতে (৩৬** -২৯৪৭, বা ) ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্য । এই বুহৎ 

পার্থক্যের কারণ ও আনুসঙ্গিকভাবে কোন্ মতটি সত্য এ সম্বন্ধে বরাহ-মিহির কিছু বলিলেন না 

কেন? গণিত শাস্ত্রে সামান্ত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও এরূপ পার্থক্য দেখিলে তাহ! উল্লেখ ও 
কোন্টি তাহার মতে সত্য এ বিষয়ে ছুই এক কথা ন! বলিয়া! পারেন না। আমরা জানি, 
অন্ত কয়েক স্থানে বরাহ্মিহির আর্ধতটের মতের সমালোচন! করিয়াছেন। নুতরাং দ্বীকার 
করিতে হয়, 'শককাল” শবটি বরাহোক্তি হইলে তিনি ইহা “শক বা 'শাক্য? কাল অর্থে বুঝিয়া- 
ছিলেন, বা "শক্ক' বা শাক” কাল তিনি লিখিয়াছিলেন, পরে লেখকের দোষে উহা 'শককাল' 

হইয়া পড়িয়াছে। অথবা শ্বীকার করিতে হয় এই শককাল সমন্বিত শ্লৌকটি বৃদ্ধগঞ্গের মতান্যায়ী 



তৃতীয় সংখ্য।] :  ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয় ১৭১ 

পরবর্তাঁ গর্মাচার্য িনি বিক্রমাদিত্যের (৫৮ খ্রী' পৃ*) অল্প পূর্বে গার্গা-সংহিতা গ্রস্থখানি সমাপ্ত 
করেন তাহার, এই গার্গী-সংহিতা গ্রশ্থধানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। যে অল্প অংশ পাওয়া 
গিয়াছে তাহ হইতে ইছা যে থ্রীস্ট জন্মের পূর্বের লেখ! তাহ! 161) ড350616 90107) 0গ্য৪5- 

৪1, অধ্যক্ষ রব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। 

উৎপলভ্র বৃহৎ সংহিতার আসন্ মঘান্ু মুনয়ঃ'**এই ্লোকের টাকা লিখিয়াছেন। তিনি 

যুধিষ্ঠির কাল ও শককালের অন্তর ২৫২৬ বৎসর এই মাত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ৫৯. 

খীন্টা্ব হইতে ৯৬৬ খ্রন্টা্ ( উৎপল তট্টরের সময় ) পর্যন্ত সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষীরাই লিখিকনাছেন 
বতগান প্রচলিত শককাল ও যুধিঠির কালের অন্তর ৩১৭৯ বৎসর । উৎপল ভষ্ট এই শ্লোকের 
“শককাল' যদি বত'মান প্রচলিত শককাঁলই বুঝিয়। থাকেন তবে এই ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্যের 
বিষয় কি তাহার মন্তিফ্বে প্রবেশ করে নাই ও সে সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই কেন? উৎপল ত্ট্ের 
সময় বতরমান প্রচলিত শককালই সকলে জানিত। শক (-শক্কবা শাক্য) কাল অনেকেরই 
জানা ছিল না। ন্ুতরাং উৎপল ভষ্ এই ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াও সম্ভবতঃ ইহা! 
বৃদ্ধগর্মতাৎ* অতএব এসম্বপ্ধে কোনও সমালোচনা করেন নাই। উৎপল ভট্টের পরবতী 

( দ্বিতীয় ) ভাস্করাচার্য প্রভৃতি মনস্বীগণও এই পার্থক্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। 

উৎপল ভট্রের পর আল্বেরুণী ( ১*৩৬ শ্রী" ) ভারতে আসেন। উপরোক্ত ক্লোকটার 
বিকৃত অর্থের ফলে আল্বেরূণী লিখিলেন যে ৩১০২ শ্রী" পৃ* হইল কলিকাল, আর ইহার ৬৫৩ 
বৎপর পর হইল পাব বাহ্থদেব কাল। শ্রীকৃষ্ণ বা বাস্থদেবের সহিত কলিকালের সম্বন্ধের বিষয় 
('যন্সিন্ কষেগ দিবম্ যাতস্তন্মিন্েব তদাইহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগং ইতি প্রাঃ পুরাবিদঃ |) 
আল্বেরুণী বোধ হয় শুনেন নাই। নতুবা কলিকাল ও ্রীকুঞ্ণ পাগডবদের মধ্যে এই ৬৫৩ বৎসরের 

অন্তর লক্ষ করিয়! নিশ্চয়ই আশ্চর্য বোধ করিয়া সমালোচনা করিতেন। আল্বেরুণীর পর 

১১৪৮ ্রী্টাব্ধে কাশ্মীরে কহ লন পর্ডিত আবিভূ্তি হন। তিনি শককালকে বতমান প্রচলিত 

শককাল স্থির করিয়া প্রীককষ্জ পাওবদের বা ভারতযুদ্ধ কাল কল্যারস্তের ৬৫৩ বত্মর পরবর্তী ইহা 

লিখেন ও ধাহারা দ্বাপরান্তে ভারতঘুদ্ধ হইয়াছিল বলেন (অর্থাৎ সমস্ত পুরাণকার, জ্যোতিষী, 

রাজ] ও সাধারণ লোক ) তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও মূর্খ আখ্যা দেন_-“ভারতং দ্বাপরান্তেংভূদ্ 

বাতয়েতি বিমোহিতাঃ। কেচিদ্ এতাং মুষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে ॥ এভাবে তিনি 

(কাশ্মীর ) রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে এক এক রাপ্জার রাজত্ব কাল সময়ে সময়ে চারি পাঁচ শত বৎসর 

ধরিয়। অনেক কষ্টে 'গোননকে পাগুবদিগের সমসাময়িকভাবে স্থাপিত ও তিনি কৌরব পক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণিত করেন । 1091112513০ 100 1 1148-49 ৪3 206 15001 

106 25016001095 175 ৪5 06018 (0£51061 & 01010101085, ৪:10 (85 52101165 01 1113 

1692165) 115 01860 025 £1680 01901798128 450128.4005%72105 075 01036 ০ 02৩ 

06119. 73, 0. 2448 60 1182 (111) 200 090 10 £1% 10 1২213901059 ] ৪ 26110 01 00765 

06116501765... 01062 00, 50091511715 871810561151055 (01650 0865 ০1 02910190089) 

]. 2, 4, 5. 1913.0, 1005), | 

কাশ্মীর রাজের সভাপগ্তিত ইহার ফলে যথেষ্ট যশঃ ও অর্থ স্লাশ্মীর রাজের নিকট লাভ করিয়া 

দুখ ও স্বাচ্ছল্যে দিনাতিপাত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত কহুজন পণ্ডিত 



১৭২. স্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ধ--$৩৪৬ 

ভট্োৎপলের টাকায় উর্থুত বৃদ্ধগর্থোক্ত বচনটি বোধহয় দেখেন নাই। কারণ সেখানে পাই কলি 
ও স্বাপরের সন্ধিকালে সপ্তধিরা মঘায় ছিলেন (কলি দ্বাপরসন্থৌতু স্থিতান্ডে পিতৃদৈবতম্) আর 
বৃহৎ সংহিতায় আছে যুধিষিরের রাজত্বকালে সপ্তুধিরা মঘায় ছিলেন। এমতাবস্থায় দ্বাপরাস্তে 
বা কলির আদিতে যুধিষ্ঠির ছিলেন ইহাই প্রমাণিত হয়। অথচ কহুলন পণ্ডিত ভারতবুদ্ধ 
ঘ্বাপরান্তে হইয়াছিল ইহা! ধাছারা বলেন তাহাদিগকে মুর্খ ও মিথ্যাবাদী বলিয়া কুরু-পাণ্বগণ 

' কপির ৬৫৩ ৰৎসর পর ছিলেন ( শতেমু বট: সার্দেু ত্র্যধিকেযুচ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ধাণাম্ 
অতবন্ কুরু-পাণডবাঃ॥) ইহা বলেন। এই উদ্কি কতদূর পাত্ডিত্যপূর্ণ আশ! করি শুধীবর্গ 
তাহা চিন্তা করিয়! দেখিবেন। 

আধুনিক কালে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় পত্ডিত এই "আন্ মঘান্্ মুনয়ঃ...? 

ক্লোকস্থিত 'শককাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ইহা অনুসন্ধান করেন ও অপর সমস্ত ভারতীয় 
প্রমীণের সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষার জন্ত এই শককালের প্রকৃত অর্থ শাক্যকাল নির্ণয় করেন। 
এরূপ কয়েকজন পঙ্খিতের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি £-- 

(ক) ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড সাহেব (১৮০৮ শ্রীস্টাব ) "71157901655 ৪0 

581158179119+ প্রবন্ধে (51200 16562701159, ০1. [50 0. 210) উপরোক্ত শ্লোকে 

'শককাঁল' ঘুধিঠিরের ২৫২৬ বৎসর পর অর্থাৎ (৩১০২-২৫২৬, বা) ৫৭৬ গ্রী* পৃ" পাইয়া 
ইহা শাক্য বা বুদ্ধের জম্মকাল ও ৫৪৪ শ্রী পু" বুদ্ধের নির্বাণকাল স্থির করেন। ইহার 
সমর্থনে তিনি দেখাইয়াছেন, তিনি যে প্রাচীন রাজগণের বংশাবলী পাইয়াছিলেন 
তাহাতে “নুগত” ব1 বুদ্ধের স্থানে শকরাজের নাম আছে ও জিন বা বুদ্ধের অপর 

নাম “শক? । | 
(খ) রামপ্রসাদ বলেন (55 70805 01 055 731792920. 01091) /115050015390, 

1908) বরাহুমিহির কতৃকি উক্ত এই “শককাঁল বস্ততঃ 'শাক্যকাল' | 

(গ) গোপাল আয়ার মনে করেন (01510109108 ০ 41101520 120019” 

1210195 1২1৩, ০, 1909) গর্থ বচনের প্রকৃত পাঠ ভূল। উহাতে 'শককাল" স্থানে 

শাক্যকাল”' পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। 

(ঘ) অধ্যাপক রামদেব লিখিয়াছেন (ভারতবর্ষ ক] ইতিহাস+, প্রীরামদেৰ ও 
সত্যকেতৃ বিস্তালঙ্কার প্রণীত, প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড) গর্সোক্ত শককাল, শাক্যসিংহ গৌতমের 
সহিত সংগ্লিষ্টকাল। | 

(ও) নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন বরাহমিহির ধৃত গর্গ বচনোক্ত শককালের আরম্ভ ৫৫০ 

খ্ী পৃ (100৩ 4৪৩ 01 9918919) 2090183 1916) 

(চ) পি, ভি. বৈগ্তও তাহার 119170135156--8 0166150 গ্রন্থে গর্নোক্ত 

শককাল-শাক্কাল ( ৫৪৩ শ্রী' পৃ* ) ও ষড়,দ্বিকপঞ্চিঃর অর্থ ২৫৬৬ গ্রহণ করিয়। যুধিষ্টিরের 
ফাল ৩৯০৪ শ্রী" পৃং, আমার 71505 188118£89 প্রবন্ধ পাঠের পয ১৪২৯ জীন্টাবে লিখেন। 
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( গ্রথম ও শেষটি ব্যতীত অন্য মতগুবি ডঃ ক্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত লিখিত “হিন্দু জ্যোতিষে 
শককাল' গ্রবন্ধ__সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৪) ১১৯ হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত |) 

আমি ১৯২৪ শ্রীস্টাবে 75 71500 81908089 প্রবন্ধে (1082791 ০0£ (৩ 

10610810050 01 9015110, 091000 012155517 1924 ) উপরোক্ত মতগুলি ন1 জানিয়। 

উপরোক্ত 'শককাল' যে 'শাক্যকাঁল' এ অনুমান করি। কিন্তু যড়দ্বিকপঞ্চদ্ি'র অর্থ 

২৫২৬ গ্রহণ করিয়া প্রায় ৩২ বত্মরের পার্থক্য পাই ও ইহার কারণ স্থির করিক্কে 

পারি নাই। পরে ষড়দ্বিকপঞ্চদ্বিঃর অর্থ ২৫৫৬ গ্রহণ করিয়া ও প্ররৃত ৃদ্ধনিবাণকাল 

৫৪৬ খ্রী' গু জানিয়া৷ আশ্চর্য মিল পাই ও ইহা! 7৩ [৫0৩ 108053- 01 (56 3000198 

8120 06161 0০921150650. 11100125' প্রবন্ধে (1001, ০: 25 106], ০ 1566675) 091. 

ঢগ্1গ, 1935) লিখি। এক্ষণে প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (বড়দ্বিকপঞ্চস্থিঃর অর্থ 

২৫২৬ না লইয়া ২৫৫৬ কেন লইয়াছি। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে সংস্কতজত 

পণ্ডিতগণের মতে সংখ্যাগ্োতক শবগুলির অর্থ স্থলবিশেষে যাহা সঙ্গত মনে হয়, সেইরূপ 

হইবে। যেমন 'অষ্টশত+ শব্দের অর্থ স্থলবিশেষে ১০৮ ও অপর কোনও স্থলে ৮০০ হইয়! 

থাকে। সি, ভি, বৈদ্যও পাণিনীয় সুত্রানুযায়ী দেখাইয়াছেন “দ্বিক” শব্দের অর্থ ছুইবার, ছুই 
নহে। তিনি 'ষড়দ্বিক-+-৬৬, লইয়াছেন। আমি -দ্বিকপঞ্চ, _€৫৫, লইয়াছি। এমতাবস্থায় 

4২৫৫৬ অর্থ গ্রহণ করিয়া! প্রকৃত শব্ধ বা শাঁক্য (বুদ্ধ নির্বাণ ) কালের সছিত যোগ করিয়া যদি 

সর্ব ভারতীয় প্রবাদ অনুযায়ী কল্যাদির সত মিল হয় তবে সেখানে উক্ত অর্থ গ্রহণ কর! আমার 

পক্ষে অপরাধের হুইয়াছে কিন! স্থধীগণ বিচ।র করিবেন। 

প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন “৫৪৬ শ্রী* পৃ ধীরেনবাবুর মতে নির্বাণাবারম্ত, অন্ত 

কাহারও মতে ছিল কিনা জানি না। এই ৫৪৬ খ্রী' পৃ* আমার মতে নির্বাণাবযারস্ত 

নে, হ্হা গ্রাচীন সিংহলদেশীয় বৌদছ্ধদিগেরই মত। [81069 777756) সাহেবের 12182 

/70001895 (1858) গ্রন্থের দ্বিতীয় তাগের ১৬৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে ৫৪৬ খ্রী* পূ" সিংহল 
দেশীয় 40:192691 012092109এ গ্রচাবিত নির্বাণাবারস্ত। পুনশ্চ বিখ্যাত সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত 

০১51 সাহেবের 70156915 ০£ [110181) 11051910515 গ্র্থের ২৮৭ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় 

এই ৫৪৬ খ্রী* পু: উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধদিগের মতেও নির্বাপাৰ | আমি জ্যোতিষিক গণনায় 

ইহাই ভগবান্ বুদ্ধের নির্বাণ বা বুদ্ধতব প্রাপ্তি কাল পাই ও উপরোক্ত সমস্ত প্রমাণ ও 

অন্তান নানাবিধ গ্রমাণ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 1001. ০01 (1৩ 10606 01 1,661, 

01. ১খেগোা, এ ৫৩ 08668 ০01 685 8380079+ গ্রাবন্ধে উপস্থাপিত করি। 

তারপর, 'প্রবোধবাবু অধ্যাপক গাইগের (ও ডাঃ রায় চৌধুরীর) মতে ছুইটা নির্বাণা্ 

প্রচলিত আছে; একটী ৪৮৩ খ্রী' পৃ* ও অপরটী ৫৪৪ খ্্রী রঃ ইহ] জানাইতেছেন। ৪৮৩ খ্রী' পৃ 

যে বৌদ্ধদিগের শ্বীক্কত একটা নির্বাপাবারদ্ত, ইহা! আমার জানা নাই। তবে 067190656 

08:091085 মিল করিতে গিয়া ৬* বত্মারের অধিক একটা ভ্রম ইউরোপীয় পঙিতগণ 



১৭৪ জ্ীভারতী [দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

পাইয়া থাকেন। ইহা মিল করিতে গিয়া (৫৪৪-৬১, বা) ৪৮০ খ্রী* পু ও একটি 
নির্বাণাৰ ইহা গাইগার সাহেব স্থির করিতে পারেন। বস্তুতঃ গ্ররুত পার্থক্য ৪৫ বৎসরের, 
বুদ্ধদেবের নির্বাণ ও পরিনির্বাণকালের অন্তর, ইহা আমি উপরোক্ত গ্রবন্ধে দেখাইয়াছি। 
14818 730৫51 $০০18র ]087081এ দৃষ্ট হয় যে ১৯৩২ সালের মে মাস পর্যন্ত ২৪৭৫ 

নির্বাণাব, জুন ম্বাসে ২৪৭৬ নির্বাণাৰব | এই নির্বাণাৰ অতীত বর্ষে গণিত আর 
'অ্টাবৰ বতান বর্ষে গণিত। হ্বতরাং সাবধানতার সহিত পরিবত্দ না করার ফলে 

ইহা (২৪৭৫-১৯৩২, বাঁ) ৫৪৩ বা (২৪৭৬-১৯৩২, বা) ৫৪৪ স্ত্রী পৃ'তে পরিণত হয়। 

মহাবোধি পত্রিক! হইতে প্রাপ্ত প্রকৃত তারিখ হইবে (২৪৭৬-১৯৩১, বা) ৫৪৫ খ্রী* পু*। 

এইরূপ অসাবধানতার সহিত পরিবতণনের ফলে প্রাচীন নির্বাণাৰ ৫৪৬ খ্রী' পৃ* মহাবোধি 
পত্রিকায় ৫৪৫ খ্ী' পৃতে পরিণত হইয়াছে । 

গ্রবোধবাবু জোরের সহিতই বলিয়াছেন, জ্যোতিষিক কল্যাদি বা ভারতধুদ্ধকালের 

(৩১০২ শ্রী* পৃ*) উৎপভি আর্ধতটের অর্থাৎ ৫** গ্রীন্টাবের পূর্বে হইতে পারে ন|। তাহার 

এই মত যে ভ্রান্ত তাহা দেখাইতেছি। 
আলেকজ্াগডারের পর (৩২৬ শ্রী" পৃ") মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি শ্রীকদূতগণ ভারতে 

মৌর্য রাজধানী পাটলীপুত্রে অবস্থান করেন। তাহার! লিখিয়! গিয়াছেন, ভারতীয়রা 150:5- 

8109 হইতে 98701800085 (চন্ত্রপ্ুপ্ত ) পর্যন্ত ১৫৩ জন রাজা গণনা করে।** "তাহার! 

ইছাও বলে, 1050755103, [35781159 হইতে ১৫ পুরুষ পুববর্তী। এই [76181155 কে তাহা 
তাহাদের উক্তি হইতে নুম্পষ্ট 2--02061 07628170501 176191055 9208111) 0150256761153 

055011969 61011511 1171510118. 01 1315 1)1010761 732121-71112) 110. ০16 1001 111091718- 

0০005 ০01 19100. 70015 5561005 817 211 006 11055102016 1110515110৩ 117910 ৩ 001" 

0105 অঃ 0৩ 5০6 0:96 00555 (০ 10:001615 51510865901 81500018 ( 100 

210৮5) 02. 055 তা 001008১0051 5180610506 01 1168855075055 096 [97181:155 

85 01512110090 09 076 11111210162 01 60৩ 11910) 69196019119 00৪ 98025856101 

৪0 1110190 0109 70099955560 ০1 ভো০ 18155 016199। 71600122110 11615019918, ৪11 

ঘ120 190 8. 1195128101৩ 11551) 01৩10121655 905/1116 9৩11 (61111601155, ০ 11৩" 

07018 15 ৪ঘ1051010 1201018) 200 0009163 ৪. 00515051101 001 0510001050৩, 

025:11551 181208 0 8110119 01 12101) 11961201215 91008601005 980185601 

81৩ 025 11111810115065 01 015 01500 2102110 118617018০1 11101) 005 92105101 

18005 দা9ও 9018561101 - 11001111016, 00151010019 ৪9 06501160. 47 018351021 

116619016) 0, 64 10. 

মেগাস্থিনিস্ বলিতেছেন ভারতের সমতল ভূমির ও বিশেষত; শুরদেন দেশের 
লোকেরা. হীরাক্লিসের পুজা করিয়!. থাকে। এই শৌরসেনীদের ছুইটা প্রথান নগর আছে। 
একটী মেথোর! (মধুরা) ও অপরটা ক্লিলোবেরা এবং এই রাজ্যের মধ্য দিয়া যমুনা নদী 
প্রবাছিত। এই 'হীরাক্রিস্ যে 'প্রীকফ।' 'মেখোরা' “মধুরা+ ও যোবারেস্, যমুনার লিপি 
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প্রমাদ তাহা 81০ ০10৫1৩ সাহেব নুন্দরভার্বে দেখাইয়াছেন। জেনারাল কানিংহাম সাহেব 
বলেন ক্রিসোবেরা' বতগান বৃন্দাবনের প্রাচীন নাঁম £কালিয়াবত' ও এ অনুমান আমার ঠিক 
মনে হয়। “হীরাক্লিস্, হইল 'জ্রীরষ্। কিন্ত শ্রীরুষ্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ববর্তী 7050255109 কে? 

পুরাণ মতে কুরু হইতে শন পর্যন্ত ১৭ পুরুষ ব্যবধান (শ্রীযুক্ত গিরীন্ত্রশেখর বঙ্গ 
মহাশয়ও তদীয় পুরাণ প্রবেশ গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটকায় ইহা! দেখাইয়াছেন )। 
অপর, এই কুরুর পুত্র প্রথম পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র প্রথম জনমেজয়। দুতরাং দেখা যাইতেছে 
এই প্রথম জনমেজয় হইতে কৃষ্ণ বা অজজু্ন ১৫ পুরুষ। পুরাণের সহিত গ্রীকদুতের উক্ভির 
সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে বলিতে হয় 150155193 হইল “জনমেজয়ঃ1” গ্রীকভাষায় “চ* বর্গের 
অভাব হেতু ও নবাগণত বিদেশীয়ের পক্ষে ভারতীয় উচ্চারণ বিকৃত হওয়! স্বাভাবিক বলিয়া 
'জনমেজয়ঃ' শবের 17050255103 রূপান্তর হওয়া খুবই সম্ভব (7)1910029 -যমুনা, /[19০- 
?965-_চষ্টন, ইত্যার্দি। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন শ্রীকুষ্খ হইতে মৌর্য চন্ত্রগুপ্ত পর্যন্ত ১৩৮ 
জন রাজ। রান্দত্ব করিয়াছিল। ৩১০২ খ্্রী' পৃ হইতে ৩২৬ শ্রী" পৃ* পর্যন্ত ২৭৭৬ বতলরে ১৩৮ 
জন রাজা রাজত্ব করিলে প্রতি রাজার গড় রাজত্ব কাঁল ২০ বৎসর হয়। ইহা যে খুব সঙ্গত 
কাল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রবোধবাবু-কথিত ২৪৪৯ শ্রী” পৃ* যুধিষ্ঠিরের সময় 
স্বীকার করিলে ৩২৬ শ্রী" পৃ* পর্যন্ত ২১২৩ বৎসর হয়। এই সময়ে ১৩৮ জন রাজা রাজত্ব 
করিলে প্রতি রাজার গড় রাজত্বকাঁল ১৫.৪ বৎসর হয় ও ইহা যেমোটেই সঙ্গত কাল নহে 

তাহা বেশ বুঝা যায়। গড়ে ২* বৎসর হিসাবে ১৫৩ জন রাজার রাজত্বকাল ৩*৬* বৎসর হয়। 

মেগাস্থিনিস্ এই ১৫৩ জন রাজার রাঞ্জত্বকাল যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 2100:71-এর 

গ্রন্থে ৬৪ বৎসর বলিয়। ছাপা হইয়াছে দেখা যায়। মনে হয় ইহা ছাপার ভূল। প্রকৃত কাল 

৩০৪২ বৎসর হইবে | গ্রীক বর্ণনা হইতে পাই যে 1)011510215-এর পর 90815121985 ও তৎপর 

3000595 রাজা হন। 518512025-এর সময় সম্বন্ধে 81002117015 সাহেব যাহ! বলিয়াছেন 

তাহা উল্লেখ করিতেছি 1015 00123177617061)6110 01 1115 15150 0011101059 ৬10) 018 

01 085 7211 829, 17107 02291 3102 9৩৪15 73, 0, 01278556215 06015 00৩ 

80595951011 0£ 07911018810008 (99001200695 ) 110 761£1150. 01116 11508501101053 

83 81058552001 0£ 1753 6০0: ৪৮ 7811১015181 (0,108 12), অর্থাৎ স্পতেস্বস্ 

এর রাজত্বকাল মৌর্য চন্ত্রগুপ্রের রাজত্বকাঁলের ২৭৮৫ বৎসর পূর্বে” ও এই কাল কল্যাদি 
অর্থাৎ ৩১০২ শ্্ী' পৃ* ছইতে অভিন্ন। সুতরাং ৬৯৪২, পাঠ যে ৩০৪২” হুইবে বলিয়! অনুমান 

করিয়াছি তাহাই যে প্রকৃত পাঠ 11 12৫1৩ সাহেবের উক্তি হইতে তাহা হুন্দররূপে 
বুঝ! যায়। সুতরাং কষ্ণাডুনি প্রতৃতির (বা মহাভারত যুদ্ধের) কাল ৩২৬ খ্রী* পূ: অবে 
গ্রীকদূতগণ যাহা স্তনিয়াছিলেন তাহা ও আর্ধভটের উক্তি একই. । দ্ৃতরাং কল্যাদি বা ভারত 
দ্ধকাল (৩১০২ প্্ী' পৃ*) এর উৎপত্তি আর্ধভটের বা ৫** প্ীন্টাবের পূর্বে হইতে পারে 
না বলিয়া! প্রবোধবাবু বলিয়াছেন তাহা যে ঠিক নহে ও ৫**-প্রীন্টাবের প্রায় ৯০০ বৎসর পুবেও 
যে এই মত ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা বেশ জানা যায়। (ক্রমশঃ) 



বেদান্ত দর্শন 
( পুর্বান্বৃত্তি ) 

“জ্রীসভীশচজ্জ শীল এম্. ৫ বি, এল্ 

বেদান্ত দর্শণের গ্রতিপা্ ৮টা বিষয়ের মধ্যে ২টা বিষয় (অঙথবনধ তুষ্ট ও প্রমাণ) 
সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এইবার ৩য় অধ্যাত্বমীমাংসা (116:9758109 ) সামাস্ত- 

তাবে লিপিবদ্ধ. হইতেছে। : 
শঙ্কর দর্শনের বিশেষত্ব মায়াবাদ। আর এই মায়াবাদের উপরেই অধ্যাত্ম মীমাংসা | 

প্রতিষ্ঠিত" পুর্বে আচার্য গৌঁড়পাদ প্রতিপর করিয়াছেন বর্গ বা৷ আদিকারণ সৎ এবং এই তব 
কোন কার্যে পরিণত হইতে পারে না। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে, 
আর যখনই কোন কারণ হইতে কার্ধ হয় তখন কারণবস্ত বিকারপ্রাপ্ত হয়। স্থৃতরাং ব্রহ্ম 
হইতে যদি জগতের উদ্ভব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ব্রদ্ধ বা আদি কারণ বিনাশশীল ও 
বিকারী হয়। সেজন্ত গৌড়পাদের মতে জীব জগতের কোন-অস্তিত্ব নাই? ইহা স্বপ্ন বা গন্ধ 
নগরৰৎ। কিন্তু শঙ্করের মতে জীব জগতের ব্যবহারিক সত্ব আছে, ইচ্ছার পারমাধিক সত্ব 

নাই। যাহা অতীত, বত'মান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই থাকে তাহাকেই পারমাধিক সত্য 
(50156 0৩৪11 ) বলা যাইতে পারে আর ব্রহ্মই এই প্রকার সত্বস্ত। কিন্তু ীব জগৎ 
অতীতকালে ছিল, বত মানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইবে তখন ইহার 

অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র বন্ধই অনুভূত হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যাহার এই প্রকার.জান হইল 
সেই ব্যক্তিরই নিকট ন] হয় জীব জগৎ রহিল ন1 কিন্তু আর সকলের নিকট ত ইহা! প্রকৃতপক্ষে 

রছিল। ইহার তিনতাবে উত্তর দেওয়া! চলিতে পারে। প্রথম মনে করুন ক্রমশঃ সকল 
মানবেরই এই প্রকার ব্রহ্ষজ্ঞান হইল তখন ত জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইল। দ্বিতীয় 

উত্তর যাার উৎপত্তি তাহারই বিনাশ ইহা অবিশংবাদী সত্য; হ্বতরাং জগৎও যেহেতু উৎপত্তি- 
শ্রীল, ইহার বিনাশ আছেই। তৃতীয় প্রকার উত্তর 16211966110505 ("*") এর উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বিধ্যাত. জার্ধাণ দার্শনিক ইমানয়েন ক্যাণ্ট (11790510901) প্রতিপর করিতে 

চেষ্টা করিয়াছেন যে আমাদের জীব জগৎ মন্বদ্ধে যাহা! কিছু জ্ঞান হয় তাহা” কতকগুলি পদার্থ 

,(080880:155 ) দ্বারা_যেমন দেশ (30806 )। কাল (110৩), ইন্জরিয় (86159 )প্রভৃতি। 

কোন দ্রব্যের্ই প্রকৃত সব্া (117118-10-15616) আমর জানিতে পারি, না। জ্ৃতরাং জীব 

জগতের যাহা কিছু সত্ব! আমাদেরই জ্ঞান্ের উপর গ্রতিঠিত। আত্ু'আমার বখন পুর্ণ জ্ঞান হবে 
তখন. জীব জগতের জান থাকিবে না মৃতরাং উহার অস্তিতও থাকিবে না. .১, * 
,., "তাহা হইলে জীবজগতের প্ররৃভ-্বপ্নপ ফি.? এবিষয়ে তিনটা বিডির মতবাদ, আছেন 

পরিপাধবাদ, বিকারবাদ ও বিবতধাদ। সাংখ্য দর্শন মতে কারণও সং কার্ধও নং-ত্রন্ধই জশীক 
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জগতে পরিণত হইতেছে | ক্রমোরতিবাদকে (47০: ০1 201602,) এই পরিণামবাদের 

অস্তভূক্ত বল! যাইতে পারে। আর এক মতে জীবজগণ্ ব্রন্ষেরই বিকার। কিন্তু এই সব 

মতবাদকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহ! হইলে অনেক দোষ দৃষ্ট হয়। সেইজপ্তই শঙ্করাচার্য 
মায়াবাদ ও অধ্যাত্ববাদ দ্বারা জীবজগতের হ্বরূপ ব্যাখা। করিয়াছেন। “মায়া শবের অর্থ ম্বপ্ন 

বা মিথ্যা নহে। মিথ্যা অনেক রকমের হয় যেমন--( ১) বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশপুষ্প প্রভৃতি ; 

ইছারা একেবারেই মিথ্যা । কারণ বন্ধ্যার পুত্র হইতেই পারে না। (২) মরীচিক-কতকগুলি 
পদার্থ .কারণ না থাকিলে মরীচিকা দৃষ্ট হয় না আর সেইজন্তই সাধারণতঃ মরভূমিতেই মরীচিকা 
প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট হয়, অথচ ইহ! সত্বস্ত নহে। (৩) রজ্জুতে সর্পভ্রম $ অন্ধকারে যদি হঠাৎ একটা রঞ্জু 
দেখিয়া সর্প প্রতীয়মান হয় তাহ! হইলে এই যে সর্প জ্ঞানের সর্প ইহা? প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। কিন্ত 
এখানে বক্তব্য এই যে পূর্ব হইতেই যদি সত্য রজ্জু ও সত্য সর্প এই ছুইটা পদার্থ না থাকে এবং এই 
ছুইটা পদার্থেরই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে একটিকে আর একটি বলিয়। ভ্রম হইতে পারে না। 
সেজন্য অদ্বৈতবাদীর! শ্বীকার করেন যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একটা গ্রাতিভাসিক সর্পের 

সৃষ্টি হয়। নবুতরাং এই সর্পের (যতক্ষণ না আমর! ইহাকে রজ্জু বলিয়া জানি ) যে সত্বা তাহাকে 
প্রাতিভাসিক সত্ব বলা! হয়। ইহাও মিথ্য1। জগৎ কিন্তু এই ৩ শ্রেণীর মিথ্যার মধ্যে কোনটাই 
নহে। ইহার সব্বার নাম ব্যবহারিক সত্বা। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে কেছ কেহ জগতকে 
প্রাতিভাসিক সত্বাবিশিষ্ট বলেন। "মায়া, তাহা হইলে কি? শঙ্করের মতে ইহা সংও নহে 

কারণ ব্রহ্গজ্ঞানে ইহা থাকে না, অসৎও নহে, কারণ জীবজগতের অস্তিত্ব_যাহা মায়া হইতেই 
উদ্ভৃত-_আমর! অস্বীকার করিতে পাঁরি না। ইহা! অনির্বচনীয় অর্থাৎ কি আমরা বলিতে পারি 
ন1।. শঙ্করের বিপক্ষবাঁদীপা বলেন যে তিনি এমন এক মতবাদ প্রচার করিলেন যাহার (মায়ার) 

স্বরূপ তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। ইহার উত্তর জামণণ দার্শনিক ক্যাণ্ট দিয়াছেন। 
কারণ মায়া কি বলিতে হইলে আমাদিগকে মায়াতীত হইতে হইবে । আমরা যাহা বলি তাহ! 
মায়ার মধ্য দিয়াই (৫880:169 দ্বারা) ; আর যখন মায়াতীত অবস্থা হয় তখন বলাও হইবে না। 

যাহ] হউক শঙ্করের মতে পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রদ্দের উপর মায়া (অজ্ঞান) বশতঃ জীবজগৎ এর অধ্যাপ 
(আরোপ ) হইতেছে আর জীবজগতেরও যেমন অস্তিত্ব নাঁই মায়ারও অস্তিত্ব নাই। এই 
পরমার্থ দৃষ্টিতে জীবজগতের গ্রাতিতাসিক সত্ব বলা যাইতে পারে। আঁর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
জীবজগতের অস্তিত্ব আছে, মায়াও আছে। এই মায়াকে আমরা, সাধারণভাবে ব্রঙ্গের ( সগুণ 

বঙ্গের) শক্তি বলিতে পারি। সাংখ্যদর্শনের মতে ইহীর নাম প্ররুতি। ইহাই সংক্ষেপে অধ্যাত্ব 
মীমাংসা--মায়াবাদ ও অধ্যাত্মবাদ। 

এইবার ৪র্থ বিষয় ব্রহ্গবাদ আলোচিত হইতেছে । আচার্য শঙ্করের মতে ত্রন্ধ 
সংশ্বরূপ, চিৎশ্বরূপ ও আনদন্বরপ-_সচ্চিদাননদম্। ব্রন্গ নিণগ নিবিশেষ, নিঙ্রিয়, নিত্য- 
শদ্ববু্মুক্ত গ্বভাব | ব্রঙ্গ ও জীব অভিন্ন। এই ব্রদ্ষই যখন মায়াফুক্ত হ'ন তখন তিনি 
লগুণ ব্রন্ধ বা ঈশ্বর। পারমার্ধিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ধ ও ঈশ্বর একই। যিনি সুপ, তিনিই 

প-্০৩ 
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নিগুণ। ঈশ্বর "যদিও মায়াধুক্ত কিন্তু তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সৃষ্টি করেন। 
ভীব কিন্ধ মায়ার বশীতৃত। আচার্য রামান্থজ বা বেদাস্তদর্শনের অন্তান্ত ভাষ্যকারেরা 
নিগুণ নিবিশেষ ব্রহ্গ শ্বীকার করেন না। তাহারা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই শ্বীকার করেন। 
তীহার] মায়াকে ঈশ্বরেরই শক্তি বলেন। যেমন অন্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি প্রতেদ 

নছে, সেইরূপ বর্ম ও মায়া অভিন্ন । কিন্তু নিপুণ ও নির্বিশেষ ব্রক্গ স্বীকার না করিলে 

দ্বার্শনিকতার দিক দিয়] অনেক আপত্তি হয়। বতশমান যুগে শ্রীরাম পরমহংসদেব 

একটা নুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া নিগুণ ও লগুণ ব্রন্ষের সামঞ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন নিগুণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেন সমুদ্র এবং ভক্তের ভক্তি হিমে তিনি সাকার 

(জল যেমন জমিয়া বরফ হয়) ও সগুণ হুইয়াছেন। শ্রতিতে আছে ব্রহ্ম স্বরাট. অবিভাজ্য, 
নিরংশ। ন্ুতরাং এই প্রকার ব্রহ্ম কি প্রকারে জগতের আদি কারণ হইয়া জীব জগতে 
পরিণত হইতে পারে? এই আপত্তির কোঁন সমশ্তা না হওয়ায় নিগুণ বর্গ ও সপ্ুণ 

বঙ্গবাদ মানিয়া লইতে হইয়াছে। ব্রন্বের এই সগুণভাবই তাহার লীলা । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান ও অশেষ কল্যাণনিকর। দার্শনিক ভাষায় সমষ্টি (০০116০0৮) উপাধি- 

উপহিত চৈতন্ত (ব্রঙ্গ) ঈশ্বর) আর ব্যহটি (370151091) উপাধি-উপহত চৈতন্ত জীব। 

স্ৃতরাং উভয়ই যেন (নিগুপ) ব্রদ্ধের প্রতিবিষ্ব স্থানীয়। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। 

এইবার ৫ম বিষয় জগৎবাদ আলোচিত হইতেছে । শঈর্খর জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। ঘট ঠৈয়ারী করিতে হইলে একজন কুম্তকার ও মৃত্তিকার প্রয়োজন 

হয়। এখানে কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত কারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কাঁরণ। ঈশ্বর নিজের 

মধ্য হইতেই জগৎ স্থষ্টি করিতেছেন। অন্ত বাহিরের কোন উপাদান লইয়া! নহে। 

যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর হইতেই তাহার জাল তৈয়ারী করে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে, বৈষম্যই স্থ্টির মূল। তাহা হইলে ঈশ্বরে কি বৈষম্য দোষ আছে? যিনি পরম 
কল্যাণনিকর তাহার মধ্যে ভেদ কেন? তাহার উত্তরে শঙ্কর বলেন জগতের বৈষম্য- 

দোষ মানবের ধর্মাধর্মাদির অর্থাৎ কার্ষফলের উপর নির্ভর করে। মেঘ হুইতে যে বারি 

বর্ষণ হয় ও বারি নানারকম বৃক্ষাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া! কোথায় তিক্ত, কোথায় মিষ্ট 
হুইতেছে। কিন্ত বৃষ্টির জল একই। এই জগৎ অনাদি, কিন্তু সাস্ত অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্জ্ঞানে 
থাকে না। মানবের বিভির কর্ম ফলে হ্ষ্টির প্রবাহ অনাদ্দিকাল' হইতে হুইতেছে। এক 
একটী কল্লাস্তে বত'মান পরিরৃশ্তমান বা অপরিদৃশ্ জগতের লয় হয় কিন্তু উহা! ঈশ্বরের মধ্যে 

বীঞ্জাকারে থাকে, কল্ান্তে পুনরায় এঁ বীজ হইতেই নৃতন জগতের আরম্ত হয়। 

(ক্রমশঃ ) 



ভিন্িঞ গ্টহনঙ্ষে 
(১) 

ভাব্রতীম্ত্র কলাবিদ্যা 

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী 

ধম” অর্থ, কামও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রাচীন ভারতে 
বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আর্ধধম বা সনাতন হিন্দ্র্ম মানবজীবনের কমণকে এই ৪ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । কথিত আছে সৃষ্টির প্রীরন্তে মানবের কমপ্রণালীর জন্য ব্রহ্ধা 

১ লক্ষ অধ্যায়ে বিভক্ত একটী বিশ্বকোষ রচন! করেন, আর তাঁর মধ্যে এই ৪ প্রকার 
কমের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে । পরে মনু ইহার মধ্যে ধর্মকাগ্কে ভিত্তি করিয়া 

তাহার ধমশান্ত্র মন্ুসংহিতা রচনা করেন। বুহস্পতি অর্থকাঁগকে ভিত্বি করিয়া তাহার 

অর্থশান্ত্র রচনা করেন, আর দেবাদিদেব মহাদেবের অনুচর নন্দি কামকাণ্ডকে অবলম্বন করিয় 

১ হাঁজার অধ্যায়ে একটা কামশীস্ত্র রন! করেন। সুতরাং নন্দিকেই এই কামশান্ত্রের 
আদিগুরু বলা যাইতে পারে। নন্দীর এই গ্রস্থকে পরবর্তীকালে উদ্দালবপুত্র শ্বেতকেতু 
৫০* অধ্যায়ে বিভক্ত করেন এবং আরও পরে পাঞ্চাল দেশস্থ বত্রপুত্র বায় ইহাকে ১৫০ 

অধ্যায়ে বিভক্ত করেন ও ৭টা বিভিন্ন বিষয়ের অবতাঁরণ। করেন। আরও প্রবর্তাঁ কালে 

এই ৭টী বিষয় লইয়া ৭জন আচার্য-_চারায়ণ, হুবরুণাত, ঘোটকমুখ, গোরনেয়, গোনিকপুক্র। 

দত্তক, ও কুচমার ৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া যায়। বাৎস্যায়ন 
মুনি এই ৭টী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কামশান্ত্র রচনা করেন। এই শাস্ত্রের সহিত 

গ্রাচীন ভারতীয় ৬৪ প্রকার কলাৰিগ্ভার প্রচার হয়। অনেকেই এই ৬৪ প্রকার কলা- 
বিষ্ভা কিকি তাহা বোধ হয় অবগত নহেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীতে তাহাদের বিষয় 

উল্লিখিত হইতেছে । 
৯। গীতম্-_সঙ্গীত ইহাদের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান। এই বিস্তার সম্বন্ধে 

অনেক গ্রন্থ আছে। 
২। বাগ্যম্-_সঙ্গীত যন্ত্র। প্রাচীন ভারতে বীণাই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র ছিল এবং এখনও ইহাকে 

আধুনিক সর্বপ্রকার যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। 
৩। নৃত্যম্বনাচ। তরতমুনিই এই নৃত্য বিগ্ভার আদি প্রবত্ক। 
৪। আলেখ্যম্_চিত্রকল! ব1 চিত্রাঙ্কণ বিস্া। বহু প্রাচীন স্তুপ, গুহা! যেমন অন্তস্তা, 

ইলোর! গ্রতৃতি এবং রাঁজপুতানা, কাংরা, বঙ্গদেশস্থ ছবি ভারতের এই বিদ্যার চরম 

 উৎকর্ষের নিদর্শন | 
&| ভৃষণম্-কপালে মুতির আক্কৃতি লেপন। এই বিদ্যার আর গ্রচলন নাই। 
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৬। ততুলকুম্মবলি বিকারা:--আলিপনা বিদ্যা । চাউলের গুড়ি দিয়া॥ পুষ্প প্রভৃতির 

দ্বারা মন্দির প্রভৃতিতে নানারকমের আলিপনা দেওয়া । 

৭। পুষ্পান্তরণম্-গৃহাদিকে সুন্দরভাবে পুষ্প দিয়! সাজান। 

৮। দশনবসনাঙ্গরাগাঃ- দত্ত, অঙ্গ ও বন্ত্রাদি নানা রকমে রং করাঁ। সে সময়ে দেহ, 

দত্ত প্রভৃতিরও রং করা প্রচলন ছিল। 
৯| মণিভূমিক৷ কম”- প্রস্তরাদি স্থাপন। গৃহের মেঝে ও অন্তান্ স্থানে নিপুণ- 

ভাবে পাথর বসান বিদ্যা! | 
১*। শয়নরচনম্-_নানাভাবে শয্যা বিস্তারণ একটী মনোরম কলাবিগ্তারূপে প্রচলিত 

ছিল। 
১১। উদকবাগ্ঠম্--নদী ও পুষ্করিণীতে নানাপ্রকীর জলক্রীড়া বিদ্যা, জলের আলোড়নে 

নানারকম বাগ সঙ্গীত ধ্বনি করা ইত্যা্দি। 
১২। উদকঘাতঃ--পিচকারী প্রভৃতির দ্বারা জল বা রং গ্রভৃতি নিক্ষেপ, যেমন 

হোলি উৎসবে হয়। 

১৩। ওঁবধিকরণ বিষ্যা-অপরকে বশীভূত করিবার জন্য কিংবা যুদ্ধ জয়ের জন্য 
গাছ-গাছড়া হইতে নানাপ্রকার ওষষ, টোটক' প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার বিচ্বা। ইহা! বত'গানে 
নৃপ্তগ্রায় । 

১৪। মাল্য গ্রস্থনবিকল্লাঃ-_পুষ্পাদি হইতে নানাপ্রকার মাল্য তৈয়ারী করিবার বিদ্যা । 

১৫। কেশেশেখরাপীড়াযোজনম্--রমনীদের মন্তকভূষণের জন্য লানাপ্রকার পুষ্পাভরণ 
তৈয়ারী করা । 

১৬। নাট্যম্--নাটকীয় বিদ্যা । 
১৭। কর্ণপত্র ভঙ্গাঃ -হস্তীদস্ত, শঙ্খ ও এবন্প্রকার দ্রব্য হইতে কর্ণভূষণাদি তৈয়ারী 

করা বিদ্যা । 

১৮। গন্ধযুক্তিঃ__চন্দন, অগ্ডরু ও তৈলাদি হইতে নানাপ্রকার ম্ুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারী 
করা বিদ্যা । | 

১৯। ভূষণ যোজনম্--পুরাতন অলঙ্কারদিগকে নূতন ভাবে প্রস্তরাদি বসাইয়! নিম 
করা বিদ্যা । 

২০। ইন্দ্রজালম্-_নানাগ্রকার যাঁছুবিস্তা দেখাইয়া! নিজেদের মধ্যে ও অতিথিদের 
সহিত আনন্দ উপভোগ কর] সে সময়ে প্রচলিত ছিল। 

২১। হস্ত লাঘবম্-অল্প সময়ের মধ্যে হুন্দরভাবে গৃহকম্ণদি সমাপ্ত করা। 
২২। কৌচুমারযোগা:--ইন্দ্রিয় সেবার জন্ত বাভীকরণাদি ওষধ প্রস্তত কর! বিস্া। 
২৩। চিত্রশীকাপৃপতক্ষবিকার-ক্রিয়াঃ-_রন্ধনবিস্ভা। নানাপ্রকার খাগ্ঘপ্রব্য রন্ধন 

করিবার বিস্যা শিক্ষা করা । | ৰ 



তীয় সংখ্যা] .. ভারতীয় বলাবিষ্া ১৮১ 
২৪। পানকরসরাগাসবযোজনম্--পানীয় দ্রব্যাদি প্রস্তত করিবার বিদ্া। 

২৫! হুচীবাঁপকর্ম--বছু প্রকার হৃচিশিল্প শিক্ষা করা। 

২৬। কুত্রঙ্জীড়া-_যেমন পৃতুল নাচ প্রভৃতি । 
২৭। বীণাডমরক ত্রীড়া__বীণ!, ডমরু প্রভৃতি বাজান। 

২৮। প্রহেলিকা--সমন্তা সমাধান বিদ্যা । 

২৯। প্রতিমা-_-আবৃত্তি বিগ্া | এক ব্যক্তি একভাবে কোন কবিতাদি আবৃত্তি করিল, 

অন্ত ব্যক্তি তাহার পরবতী অংশ আবৃত্বি করিল। 
৩*। দুর্বাচিকযোগাঃ-_-আবৃত্তি যুদ্ধ। একজন কোন গুঢ তাৎপর্যযুক্ত আবৃত্তি করিল, 

অন্ত ব্যক্তি অনুরূপ গৃঢাবৃতি দ্বার! তাহার উত্তর প্রদান করিল। 

৩১। পুস্তক-বাঁচনম্_-কথকতা-বিদ্যা ; রামায়ণ, মহাভারতাদি_স্ুললিতস্বরে ও তালে 

পাঠ করা। 

' ৩২ নাটিকাখ্যায়িক! দর্শনম্-কাব্ নাটকাদিতে বিশেষ জ্ঞান। 
৩৩। কাব্যসমন্তাপুরণম্_একজন কোন ছন্দের একটি পাদ রচনা করিল, অন্জন 

পরবর্তী পাদ রচন| করিল । 

৩৪। পটটিকাবেত্রবাণবিকল্প ঃ-_বেত প্রভৃতি হইতে গৃহের আমবাৰ ( চৌকি, মোড়া 
প্রভৃতি ) তৈয়ারী কর! বিদ্া। 

৩৫। তকৃকিমর্ণণি_ প্রেমোদ্দীপক মুত প্রভৃতি তৈয়ারী করা। 
৩৬ | তক্ষণম্-_হত্রধার বিদ্যা । 

৩৭। বাস্তবিগ্া-_গৃহনিমণ, স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতি । 

৩৮। রূপ্যরত্বপরীক্ষা (প্রস্তর পরীক্ষা বিদ্ভ!)-নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরাদির 

(যেমন হীরা, পান্না প্রভৃতি ) মূল্য নির্ণয় করা। 

৩৯। ধাতুবাদ--এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত .করিবার বিগ্ত' (অবশ্ঠ নানা- 
প্রকার দ্রব্য সংমিশ্রণে )। 

৪*| মণিরাগজ্ঞানম্-মণিমুক্তাদি রং করা বিদ্ভা। 

৪১। বৃক্ষাযুর্বেদযোগঃ--কৃষিবিদ্যা 

৪২। মেষকুকুটলাবক যুদ্ধবিধিঃ_ গৃহপালিত অন্ধ যেমন ভেড়া, মোরগ প্রভৃতিকে 

শিক্ষ1 দান বিদ্যা ( পরস্পরে যুদ্ধ করিবার জন্য ) 

৪৩। শুক-সারিক] প্রলাপনম্-কাকাতুয়া, পায়র৷ প্রভৃতি পক্ষীদিগকে মন্ুঘ্যের 

মত কথা শিক্ষা দেওয়! ও তাহাদের দ্বারা গোপনবাতণ প্রেরণ কর।। 

8৪| কেশমার্জন কৌশলম্-_কেশ বিষ্তাসাদি বিদ্যা। 
৪৫। অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্- সংক্ষেপ লিপিবিদ্যা। অর্থাৎ অধিক কথাকে অল্প কথায় 

লিপিবদ্ধ করা । ইহা! বত'মানের-9180:7880-এর মত। 
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৪৬| সংকেত লিপি বিদ্যা--ইহা! বতর্মানের 0০৫৪ ভাষার অনুরূপ । 
৪৭| দেশভাবাজ্জানম্_-দেশে প্রচলিত অন্তান্ত ভাষা শিক্ষা কর! । 

৪৮| আকরজ্ঞানম--খনিজবিস্যা । 

৪৯। পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞানম্-ক্রীড়নক দ্রব্য প্রস্তত করণ বিদ্যা। ক্রীড়ার জন্ত 

ছোট শিশুদের গাড়ী, পান্কী হাতী, ঘোড়া প্রন্থৃতি পুষ্প ৰ্বার৷ তৈয়ারী করণ শিক্ষা করা । 
| ৫০। যন্ত্র মাতৃকা-ুদ্ধা্দি কার্যে ব্যবহৃত উপকরণ যথ৷ গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী 
করা । 

৫১। ধারণ মাতৃক! -স্বৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা; সে সময় এই বিদ্যা বিশেষ প্রকারে 
আয়ত্ত করা হইত। 

৫২। সম্পাট্যম--ইহাও এক প্রকার আবৃত্তি। 
৫৩। মানপীকাব্যক্রিয়া--কোন কবিতা বা লেখাতে মধ্যে মধ্যে যে অংশ বাদ 

দেওয়া হইবে, গুলি উপযুক্ত ভাষাদি দ্বার! পূরণ করা। 
৫৪| কাব্যলিখন--কাব্য রচনা, কবিতা লেখা একটি উত্তম কলা বিদ্যা বলিয়া 

গণ্য হইত। 
৫৫। উৎসাদনম্-গাত্রমর্দনকৌশল। 

৫৬। অভিধান কোষছন্দোজ্ঞ/নম্__ছন্দ ও কোধশান্ত্রে বুৎপত্তি, অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা। 

৫৭ শনব্দানুকরণ বিদ্যা-__অন্য মানুষ বা পত্ড পক্ষীর স্বরান্ুকরণ করা, এখনও ইহা! 

কিছু কিছু প্রচলিত আছে। 
৫৮| বস্ত্র গোপনানি--বিভিন্ন দেশ কাঁলোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান। 

৫৯| আকর্ষণ ক্রীড়।--বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া বিদ্যা । 

৬*। দৃ্যুত বিশেষ:__অক্ষত্রীড়া বিদ্যা। 
৬১। বালক ক্রীড়নকানি-_-শিশুদের জন্য পৃতুল প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়া বিদ্যা । 
৬২। বৈনাগ়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানন্-_মাজিত ও ভদ্র সমাজোপযোগী আচার 

ব্যবহার শিক্ষা] দেওয়া । পাশ্চাত্য সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্র-কন্তাদিগকে এই বিদ্যা 

শিক্ষ। দেওয়! হয়, কিন্ত ভারতীয়দের মধ্যে ইহার শিক্ষা গ্রচলন বতমানে বিশেষ নাই। 
৬৩। বৈজ্রয়িকীনাং বিদ্যানাং জানম্_নান! প্রকার কৌশল বি্তা শিক্ষা, যাহার 

স্বার। শক্রকে দমন করা যায়। 
৬৪। বৈতালিকীনাম্ বিদ্যানাং জ্ঞানং--শরীর চর্চা বিদ্যা ; যাহাতে দেহের গঠন ও 

সৌন্দর্যের পুর্ণতা হয় সেইরূপ ব্যায়ামাদি শিক্ষা করা । 
ইহাই সংক্ষেপে ৬৪ প্রকার কলা-বিদ্যার পরিচয় । এই নামকরণগুলি শৈবতন্ত্রে আছে। 

শটে জ্যোতি 



(২) 

ভ্ডাক্পতীম্্র তৈভনতানিক সাহিত্য 
শ্রীসভীশচন্দ্র শীল এম্. এ. বি. এল্, 

ধর্মসাহিত্যে, দার্শনিকসাহিত্যে ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে ভারতের দান অতুলনীয়। 

এই সব অপূর্ব অবদানের উজ্জল আতায় আঞ্জ সারা বিশ্বের জ্ঞানরাজ্য আলোকিত। কিন্ত 

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারত জগতের তদদানীস্তন 

অন্তান্ত প্রাচীন সতভ্যজাতি যেমন চীন, মিসর, গ্রীক প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশেই হীন 

ছিলনা বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে । এমন কি বতান 

যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভারতীয়দের গ্রন্থ মধ্যেই বীজাকারে ছিল আর ইহার 

জ্ঞানসম্ভার এখনও অনেক বিষয়ে অতুলনীয়, কিন্ত সাধারণের অজ্ঞাত। বতমান ক্ষুদ্র 

প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে এবং ক্রমে জ্ঞানের এক একটা বিষয় 

লইয়। বিশদরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এ বিষয়ে ড্র গতর ব্রজেন্্রনাথ শীল 

অগ্রণী ও তাহার 7295105 901610123 0£ 019 411016110 1710005 একখানি অমুল্য গ্রন্থ। 

এক একটী বিষয় লইয়া আলোচিত হইতেছে । (১) গণিত সাহিত্য--গণিত ও ফলিত জ্যোতিষে 

বু বিষয়ে বতগান যুগেও ভারতীয় জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ আছে। যাহা বহু পরবর্তীকালে 

পাশ্চাত্য জগতের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী তাহার নিজের মেরুদণ্ডের 

চতুর্দিকে ঘুরিবার কারণ দিবারাত্র প্রভৃতি হয়-_-এ সব বিষয় আর্ধভট্র (৪৭৬ শ্রী; অব!) 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৌধায়ন ও আপক্তত্বরুত তশুর্বস্থত্রাদিতে জ্যামিতির বহু বিষয় 

আছে। এমন কি বত'মান 0০-০1011780 0013505র আবিক্ষত৭ ডেকার্ট (195591595 )এর 

৮ শত বৎসর পূর্বে বাচম্পতি ইহার মুলতত্বগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 11017910105, 

10176161691 02101105 প্রভৃতির সামান্ত তত্বও হিন্দুদের গ্রন্থে আছে। পাটাগণিত, 

বীজগণিত, ক্রিকোণমিতি প্রভৃতির যথেষ্টই গ্রচলন ছিল। 

(২) রসায়ন-বিগ্ভা-_-ভৰর স্তর পি. সি. রায় তীহার গ্রন্থে (817000 0105201525 ) 

এ বিষয়ে হিন্দুদের দীন বিশেষভাবে দেখা ইয়াছেন। 

(৩) আমূর্বেদ শান্্র--বত'ান চিকিৎসা বিগ্ার প্রায় অধিকাংশ বিতাগই আয়ুর্বেদ 

সাহিত্যে অল্প বিস্তর আছে। বহু গ্রশ্থ লুপ্ত হইয়া গেলেও যে সবশগ্রন্থ আছে তাহাদের তত্বগুলি 

অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অপেক্ষা এই বিজ্ঞানে অধিকতর আলোকসম্পাত করে। 

(8) গজায়ুর্বেদ, অশ্বচিকিৎসা! বিগ্ভা-_গজ চিকিৎসার প্রবত্ক ছিলেন অঙগদেশের 

অন্তর্দত চম্পার রাজা! রোমপাদের গুরু পালকাপামুনি। আর সাঁলিহোত্রমূনি ছিলেন অঙ্ব 

চিকিৎসার প্রবতর্ক | এই সব বিষয়ে বহু গ্রস্থ আছে। 

(£) ধাতু বিভা (11156191087 ) প্রাচীন হিন্দুজাতি বিভিন্ন ধাতুর ( 066919 ) 



১৮৪ শ্রীভারতী [ ছিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

ব্যবহার জ্ঞানে ও বিশেষতঃ মুল্যবান প্রস্তরাদির জ্ঞানে কত পারদর্শী ছিল তাহা ডক্টর উদয়টাদ দত্ত 
কত 11095108 01501080100 710009, ড্র রাজেন্দ্র লাল মিত্র কৃত 11000-4158135 প্রভৃতি 

গ্রন্থ হইতে পাওয়। যায়। রায় বাহাছ্বর যোগেশচন্ত্র রায় লিখিত 'রত্ব-পরীক্ষা” নামক ১ খানি বাংলা 

গ্রন্থেও এবিষয়ে বহু তথ্য আছে। রাজা স্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহার “মণিমালা। গ্রন্থে 

প্রায় ৬৪ খানি সংস্কত গ্রন্থের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্যতীত বেদ, আয়ুর্বেদ, এবং 
বিশেষতঃ আ.মুর্বেদের অন্তর্গত রসশান্ত্রমকলে ধাতুর জ্ঞান ও ব্যবহার সম্বন্ধে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ 

আছে। উতর রামদাঁস সেন অগস্ভিমতম্, রত্ব-সংগ্রহ, এবং মণি-পরীক্ষা নামক ৩ খানি সংস্কৃত 
গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছেন। 

(৬) উদ্ভিদবিষ্ঠা__এবিষয়ে হিন্দুদের কত জ্ঞান ছিল তাহা! আযর্বেদ শাস্ত্র হইতে 

ও শুক্রনীতি হইতে জানিতে পারা যাঁয়। “বুক্ষাযুর্বেদ' নামে বহু গ্রন্থ ছিল, উহাদের অধিকাংশ 

নুপ্ত। সম্প্রতি ইতিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'উপবনবিনোদ" গ্রন্থের শেষ ভাগে 

বিষয়ে, যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহা সংবদ্ধ কর! হইয়াছে । করদ-রাজ্য গগ্ডালের ঠাকুর 
সাহেব কৃত 71560 ০1055 41521) 0011991 9০16০ এবং অধ্যাপক ভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

কৃত 1:0৩ [3001501030 73০15 ০1 [19019 পুস্তক হইতে এবিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যাঁয়। এই 

বিদ্যাকে আমূর্বেদেরই একটি অঙ্গ ধরা হইত 105102 03. 7), 73954 কৃত 1750190 1150101221 

1915 এবিষয়ে একটি অমূল্য গ্রন্থ 
(৭) পদার্থ-বিগ্যা--পদার্থ-বিগ্কার অনেক মুলতত্ব ভাক্করাচার্য, আর্ধতট্ট প্রভৃতি 

জ্যোতিষীদের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যাঁয়। ইহারা নিউটনের বহু পূর্ধেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্ত নিউটন কৃত ইহার নিয়ম (1,9৮5 0 01851081101) ইহারা 

আবিষ্কার করেন নাই। [৪5 01 810110% প্রভৃতির অনেক তথ্য হিন্দুদের গ্রন্থে আছে। 
রাযায়নাদি গ্রন্থে পুষ্পরথের বিষয় আছে । বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও বিমানযানের বিষয় জানা যাঁয়। 
ইহা হইতে প্রমাণিত হয় [95 ০1 21061011 ও 11601790105-এর অনেক তথ্য হিন্দুদের জানা 

ছিল। ডক্টর বড়ুয়া ও অধ্যাপক মজুমদার একটি প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে যে বিমানপোত ছিল 

তাহ। প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা 08101. 0৪5€%/-এ গ্রকাশিত হুইয়াছে। 



আমাদের কথ! 
ইউরোপে যে সমরানল গ্রজলিত হুইয়াছে তাহা! কতদুর ব্যাপ্ত হইবে ও ইহার শেষ 

পরিণতিতে জগতের অবস্থা কিরূপ হুইবে তাহ! বলা কঠিন। ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ড, জামণন 
ও রাশিয়ার কবলে পতিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরতিতে ইহার স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ 
হইতে পারে কিনা এবং এই ষুদ্ধের চরম উদ্দেশ্য কি তাহ! জানিতে চাহিলে লর্ড” জেট্ল্যাও 
তাহার ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের বক্তৃতায় বলেন, তিনি বতর্মান সঙ্কট সময়ে ভারতের এই 

প্রকার দাবী করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। ইহাতে ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা 

কঠিন সমন্তা দেখা দ্িয়াছে। বড়লাট বাহাদুর ইহার সমাধানের জন্ত রায় নেতাদের 
আহ্বান করিতেছেন। সরকার যদি তারতের স্তাষ্য দাবী স্বীকার করিয়া উহ! পূরণের অন্য 
একট! যুক্তিযুক্ত সময় নির্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এই সমন্তার সহজেই মীমাংসা হইয়া যাঁয়। 
আর তাহাতে ব্রিটিশ ও ভারত উভয়েরই মঙ্গল হয় । 

গা ক গু 

বতর্মানে হিন্দু মহাসভাতে স্তর মন্মথন1থ মুখোপাধ্যায়, ড্র শ্ট।মাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় 

প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালী যোগদান করিয়াছেন এবং হিন্দু মহাসতার আগামী অধিবেশন যাহাতে 
সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু্জাতি একটা প্রাচীনতম মহাজাতি। 
ধর্মে, জ্ঞনে, কৃষ্টিতে, শৌর্ষে, বীর্যে এই জাতি পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। 
হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে হিন্দু মহাসভাকে রাজনৈতিক সংস্কারের 
সঙ্গে মন্দির সংস্কার, সমাক্সংস্কার, হিন্দুধর্ম ও শাস্জ্ঞানগ্রচার প্রভৃতি সকল কাজেই 
হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বতমান অবস্থায় তাহা সম্ভব না হইলে অন্যান্ত যে সব 
প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে এই সব কাজ করিতেছে তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই লব কার্য 
পরিচালনা করিলে অচিরে হিন্দুজাতি জগৎসভায় ইহার উপযুক্ত আসন গ্রহণে সমর্থ হইবে। 

আমর! হিন্বু মহাসভার কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
গং সং ঃ 

ুদ্ধারন্তের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য্রব্যাদিতে ভারত যে কত পরমুখাপেক্ষী তাহা সকলেই বিশেষ 

রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। হ।১টা উদাহরণ দিতেছি । ওধাদি প্রস্ততকরণে আমুর্বেদশাস্ত্র পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু এ পর্যন্ত ভারতে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায় 

প্রণালীতে ( 0০18155:0191 9০৪16) আযূর্বেদোক্ত ওষধ প্রস্তত হয় নাই। ভারত হইতে বহু 
দৈনিক পক্রিক প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্ততের একটিও 

কারখানা নাই। দেশের ধনীলোকগণ ও প্রার্দেশিক গতর্ণমেন্ট সকল একযোগে এই সমস্ত 

অতাবদুরীকরণে অবহিত হইলে ভারতবর্ষ অচিরেই অনেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে। 

তাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়। 

৮--২৪ 



০পুত্তন্ক ভন্মালোলোচ্লা 
9000168 11) 0১৩ 77181075০01 096 13579891 981981৯5 ড০1. 1. 1740--20, 29 

101. 12911151101271 10002, [15 4১১ 1 3, 955 00101151160 1705 075 01215515115 0? 0910060, 

[019,427 5699. 

আলোচ্য গ্র্থে বাঙলার বিভিন্ন স্থুবা সমূহের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে। এই 
পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম ও যত্বু সহকারে নিপুণ ভাবে বাঁউলার এক যুগসন্ধি 

কালের সামাজিক ও আধিক অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই 
ইতিহাস রচনা! করিতে গিয়া অনালোচিতপূর্ব বু উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্াস্ত স্বরূপ 

বহু প্রাদেশিক ভাষায় এবং ফারসী ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি। 

এই সকল গ্রন্থের কয়েক খানির সন্ধীন আমরা দর্বপ্রথম ডাঃ দত্তের লেখায় পাইতেছি। এতদ্যতীত 

গভর্ণমেণ্টের অমুদ্রিত বহু নথি-পত্র ও বহু ইউরোপীয়দের লেখা হইতেও এই গ্রন্থের উপকরণ 

সংগৃহীত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পরিশ্রম ও গ্রীতি সহকারে 
অমুদ্রিত এই সকল গভর্ণমেণ্ট নথি-পত্রের অনুসন্ধান করিলে গত অষ্ট।দশ শতাব্দীতে ইস্ট ইগিয়া 
কোম্পানীর আমলে এদেশের আধিক অবস্থা! কিরূপ ছিল তাহা সঠিকতাঁবে জানা যাইবে। 

গ্রন্থকার তাহার বিভিন্ন মতের সমর্থনে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির অংশ বিশেষ 

উদ্ধত করিয়াছেন। এইরূপ করার ফলে এঁতিহাসিক আলোচনার পক্ষে অর্থাৎ আমাদের সভ্যতা, 

সমাজ, রাজনীতি ও আধিক ইতিহাস মঙ্কলনের পক্ষে, এই জাতীয় গ্রন্থ! দির অপরিহার্যত] সগ্রমাণ 
করিয়াছেন। ইহার জন্য এই গ্রন্থের মূল্য বহুগুণ বুদ্ধি পাইয়ছে। অষ্টাদশ শতাঁবীর মধ্যযুগে 
বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের ভাগ্য যখন যুগসন্ধির মধ্য দ্বিয়া পরিবতিত হইতেছিল সেই সময়ের 
বাঙলার এক নিখুত চিত্র এই গ্রন্থে পাইতেছি। ইহাতে তদানীন্তন বাঙলার জনশিক্ষার অবস্থা, 
স্ত্রীলোকের অবস্থা, বিবাহ রীতি, ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাঁদিঃ হিন্দু-মুসলমানদের 
সম্পর্ক, বাণিজ্যের অবস্থা, ইংরেজস্থাপিত ফ্যাক্টরী সমুছের বিবরণ, সংবাদ আদান প্রদানের 

বাবস্থা ও শ্রমিকদের অবস্থা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। গ্রন্থকার গ্রন্থের পরিশেষে যে দীর্ঘ 

গ্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভাবী এ্তিহাসিকদের নিশ্চয়ই উপকারে আসিবে। 
্রন্ককারের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি ও বিস্তুূতি কতটুকু তাহারও আভাস এই 
গ্রমাণপঞ্জীর হইতেই পাইতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইতিহাস- 
রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ এদেশের প্রত্যেক পাঠাগারে ও ব্যক্তিগত 

সংগ্রহে থাঁকা বাঞ্ছনীয় । 

ভ্রীবতীজ্রমোহুন ভট্টাচার্য 



তৃতীয় সংখ্যা ] পুস্তক সমালোচনা ১৮৭ 

ৰঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-_€ ১৭৯৫-১৮৭৬)-_-প্রীবজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রণীত। শ্রীরামকমল সিংহ কতৃক কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-মন্দির হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ১২+২৪২। মূল্য ২॥* টাকা । 

পুস্তকখানির প্রথম মুদ্রণ হয় সন ১৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। আলোচ্য পুস্তকখানি 

দ্বিতীয় সংস্করণের । ইহা মুদ্রিত হইয়াছে বত'মান বর্ষের আষাঢ় মাসে। দ্বিতীয় সংস্করণে 
পুস্তকখানি মধ্যে মধ্যে পরিবতিত ও কিছু পরিবধিত হইয়াছে । এবারে পুস্তকের শেষে 
একটা পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে । এই পরিশিষ্টে আছে সাধারণ রঙ্গালয়ে অতিনয়ের 
একটা তালিকা! ও কয়েকজন নাট্যকারের সমুদয় নাট্াগ্রন্থের প্রকাশকাল সমেত একটা 

প্রমাণ-পপ্জী। ইহা! ছাড়া বতম|ন সংস্করণে নাট্যকার, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতৃদিগের 

কয়েকখানি চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে । 
,আলোচ্য পুস্তকখানিতে বাংল! নাট্যশ!লার ১৭৯৫ শ্রী: অব হইতে ১৮৭৬ ত্র: অব 

পর্যন্ত একটা ধাঁরবাহিক ই:তহাস লিখিবার গ্রচেষ্টা আছে। সেইকারণ বাংলার গ্রসিদ্ধ নাট্যকার 

গিরীশচন্ত্র ঘোষ ও বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় গ্রস্ৃতি ধাহারা বাংলার আধুনিক নাট্যশালার 

প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়! কথিত হন, তাহাদের বিষয় ও তাহাদের নাট্যগ্রন্থের বিষয় এই 
পুস্তকের অন্তভুক্ত নহে। 

রসরাজ অমৃত লাল বস্থ “রূপ ও রঙ্গ পত্রে (৮ কাতিক ১৩৩১) প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে 
লিখিয়াছিলেন, “নাট্যশ[লার ইতিহাম লিখিতে হইলে ছুটা বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে 
হয়;_ পুরাতন সংবাদ পত্রের ফাইল ও পুরাতন বিজ্ঞাপন পত্রের ত।ড়া%। গ্রন্থকারও তাঁহার 

“নিবেদনের” মধ্যে বলিয়াছেন--“রসরাঁজের উক্ত অতি সত্য কথাটা স্মরণ রাখিয়া! সমসাময়িক 

সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে বাংল! নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমধিকাশের একটা ধারা- 

বাহিক বিবরণ দেওয়াই বতম্নান পুস্তকের উদ্দেশ্য ।” 
গ্রন্থকার পুত্তকখানি ২ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রথম খণ্ডে আছে সখের নাট্যশালার 

সমন্ধে সংবাদ ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সাধারণ রঙ্গাপয়ের বিবরণ। বাংল! নাট্যশালা অধিকরদিনের 

পুরাতন নহে। প্রথম বাংল। নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খ্রীন্টাবে |-ইহ] হ্রোসিম লেবেডেফ 

প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাঙল! নাট্যশালা। কিন্তু বাঙালী কতৃকি নাট্যশালার প্রথম স্থত্রপাত হুইয়াছিল 

ইহার প্রায় চল্লিশ বংসর পরে । নবীনচন্ত্র বস্থর শ্তামবাজারের বাড়ীতে ৯৮৩৩ খ্রীস্টান স্থাপিত 

নাট্যশালা স্থায়ী রঙ্গালয়ে পরিণত হয় নাই। বাংল! নাট্যাতিনয়ের প্ররুত ইতিহাস আলরম্ত 

হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে । বতমান পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নিষ্নলিখিত বিষয় 

গুলির আলোচন! আছে-_বাঁংল! নাট্যশা'লার স্ত্রপাত, বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়র-_স্থুলকলেজে 

ন।ট্য তিন, নাট্যশালার নবজীবন, সথের নাট্যশালার পূর্ণবিকাঁশ, কলিকাতায় ও মফ:স্বলে অন্যান্ঠ 

অতিনয়। দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮৭৬ খ্রীঃ অবে থিয়েটার 

সংক্রান্ত নুতন আইন প্রবতন পর্যন্ত বাংল থিয়েটার মন্বন্ধে মোটামুটি বিষয়ের আলোচনা আছে। 



১৮৮ শ্রীভারতী 

ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধাপক ভইয় শ্রীযুক্ত ঘুশীলকুমার দে মহাশয় এই পুস্তকের 
একটা ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকায় বঙ্গীয় নাট্য 
শালার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ অতি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। 
ভূমিকা লেখক তাহার ভূমিকার মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন, “গ্রন্থকার নাট্যশালার ঘটনাবলীর 
ইতিহ।স লিখিয়াছেন, কিন্ত নাট্যসাহিত্যের ভিতরকার ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। 

তথ্যান্ুন্ধানের দিক্ দিয়া যতটুকু নাট্য সাহিত্যের উল্লেখ প্রয়োজন তাহা! তিনি করিয়াছেন, 
কিন্ত এই ধুগের নাট্য সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি বা সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে কোনও মতামত 
প্রকাশ করেন নাই। * * * * সাধারণ বাঙালী পাঠক কেবল তারিখ, তথ্য বা ঘটনার 
অপেক্ষাকৃত নীরল বিবৃতিতে সন্থ্ট না হইয়া, তাহার নিকট উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের, গ্রন্থকারদের বা 
ন[ট্যোল্লিখিত বিষয় বস্তুর অধিকতর সরস বিবরণ প্রত্যাশা করিতে পারে।” গ্রন্থকার 
তাহার “নিবেদনে তাঁহার পুস্তকখানিকে বঙ্গীয় নাট্যশ|লার পূর্ণ ও সব্বাঙ্গ দুন্দর ইতিহাস 
বলিয়! দ|বী করেন ন|। তিনি বলিয়াছেন “আমি অনুসন্ধান করিয়! যে সকল পত্রিকা ও পুস্তকের 

খোজ পাইয়াছি, তাহ! হইতে ন।ট্যশালার ইতিহ।সের যথাসম্তব নিভূ'ল একট কঠামে। গড়িয়া 

দিবার চেষ্টা করিলাম। * * বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন ভবিষ্যৎ ইতিহাঁস-লেখক এই প্রবন্ধ- 
গুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।” পুস্তকখানি বহুতথ্য পূর্ণ 
এবং পুস্তকখানির মধ্যে গ্রন্থকার যাহা পিয়াছেন, তাহার মূল্য কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। এই পুস্তকখাণি হইতে বঙ্গীয় নাট্যশ[লার ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণ নিধিচ।রে তাহাদের 
রচনার বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন। 

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস অঙ্গাক্ষিভাবে জড়িত। 
ধাহারা বঙ্গতাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাম জানিতে ইচ্ছক তাহাদের এই 
পুস্তকখানিও অবশ্ত পাঠ্য। 

শ্ীযুগ্গলকিশোর পাল 



লকুসশ্ডন্ম গ্রস্হ-নএস্বাদ 
বেদে 

৯। খথেদ ব্যাখ্যা মাধবকৃত--2:01 ০, 101111911 [910. 1. 4.) 10, 21011, 

২। শোৌনকের চরণ ব্হ সুত্র (বৈদিক সাহিত্য)__মহীদাসের টীকা সমেত। 7201৫ 
05 ১৮ 10028 98501-03908165, 

৩। 0৮100555000, ০1751591219, 705 9: 1২01721119112, 92019176 1:50 
০৫1660 05 70 10110010171218 99567 21070. 911 1, 94967. (0110571511910109 
9211510116 561159 1২০. 462 ),.--139117155. 

দর্শন 
৪। শ্রীগদাধর ভষ্টাচার্ষের সামান্য নিরুক্তি [ন্ঠায়)---সংস্কত মূল। --0:160 ৮1 

(91782. ০0111110116919 2110. 11055 195 17১, 911 9152. 102. 111977--136:72165, 

প্রত্বতত্ব 

৫1 0০221051015 01 001119 11 019 1110191) 01019011101) 0210000,--5০1 

901101)15116116--0056. 01 111019, [১111110911011. 

৬ | 1110191 11010265, [],091110 [0011027:001)9--7101, 03,0, 13119502159, 

সাহিত্য 
৭1 11211961019 (30010111--1155279 2110 [২6160000115 011 1715 1166 2110 

0, 15016601% 1১105 512 5, 1২20110101151711911, 

৮। আর্ধতদস্ত অশ্বঘোষের সৌন্দর।নন্দ কাব্য---মূল সংস্কত।--1501650 170 পা. 1 
11212107290 9172507, 1২6-19906 110 200100113 197 19:01 01711109170121 

০1071125210, 

৯। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস--শ্রীমাশুতোয তট্ট/চার্য। কলিকাতা । 
ইতিহাস ও ভূগোল 

১ | 1110171, [715011021 [২€০01৫9 (01011111991011--71006001115 ০ 

1165111165--ড৬০1,. 2:৬.--০০%৮, ০1 11/019 চ01)110901011 

১১। 10656101)10)61 0£1711100 70115 9110. 7০01160214111601125, 47০0 

[79105 212 0126 ড0111117০,- 21258 01)91101, 73011050190115259) ০9101160, 

১২। 091005 09608:200171081 5০০15০--1301160, ০, 1.791800 
2110 109 00170152100 9, ০0109666066 0050, 110, ০৮০, 

আয়ুর্বেদ 

১৩। ভাবপ্রকাশ :-শ্রীতাবমিশ্র । মূল সংস্কৃত।-_73612:69, 
জ্যোতিষ 

৯৪। তিথিচিস্তামণি---প্রীগণেশ দৈবজ্ঞ মূল সংস্কৃত।-_7311:53. 



স্প্ল্লাভন গ্াভ্ডিক্কা 
শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্, কতৃক সংকলিত 

বজদর্শন ( নবপর্যায় ) 
১১শ বর্ষ ১৩১৮ মাল 

বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, শ্রাবণ ) মানবের জন্ম কথা-শ্রীশশধর রায়। 70911 গ্রণীত 10696: 

ভাদ্র, কাতিক, অগ্রহায়ণ 6 ০৫ 1121 গ্রন্থের অনুবাদ । 
পৌষ, মাঘ, চৈত্র 

দ্যৈষ্ঠঠ আবাঢ়, শ্রাবণ, ) মুকুন্দরাম ও ভারতচন্র--শ্রীজিতেন্্লাল বন্ত-প্রবন্ধ লেখক অতি 

ভাদ্র, আশ্বিন, কাতিক, | নিখুঁতভাবে কবিকন্কন চণ্ডী ও ভারতচন্ত্রের গ্রস্থাবলীর সমালোচনা 

অগ্রহায়ণ, পৌব করিয়াছেন। ত।হার মতে মুকুন্দরাম ভারতচন্ত্র অপেক্ষা বু অংশে 

শ্রেষ্ঠ 

ফাল্তন, চৈত্র হিন্দুধর্য ও হিন্দুধমের সার্বজনীনতা-প্রীবিপিনচন্ত্র পাল-হিন্দুধম” 
সম্বন্ধে অতি উৎ্কষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধ লেখক দ্বিতীয় প্রবন্ধে ধম-্ত তত্বং 

নিহিতং গুহায়া এই উক্তিটী বিশেষভাবে বুঝাইবাঁর চেষ্টা 
করিয়াছেন। তীহ।র মতে গুহ] _ অন্তঃগ্রুতি | 

আধা, শ্রাবণ, ভাদ্র; ) ফিডে-৬/কুষ্খবিহারী মেন__30৫:7155 কথিত 7172509 নামক 

কাতিক, অগ্রহায়ণ পৌধ, ৃ গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ 
ফাণ্ুণ 

অগ্রহায়ণ-_ চার্ব।ক বা লোকায়ত দর্শন_-শ্রীভূপেক্্রনাথ দে। প্রবন্ধ লেখক অতি 

বিস্বৃতঙাবে চার্বাক দর্শনের আলোচনা করিয়াছে ন৷ প্রবন্ধটা 

মাধবাচার্যের সর্বদর্ণনসংগ্রহ অবলম্বনে লিখিত। 

বতমান বর্ষে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্ত্রের রচনার 

সমালোচনা অছে। সমালোচনাগুলি উৎকৃষ্ট । 

[10191 £100া9 ৬০], 11. 1783 

[0192655 ০ 0 দানে] 2656910) 1) 1870-71, [21০20 005 000] 

[২6০01 ০1 0116 1২059] 4১516০9০০1০, 01110 1872. এই প্রবন্ধে ইংরেজী ১৮৭* ৭১ 

সালে প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 

017 11010) [09065-075.77512035011. ূ 

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের জ্ঞান অনেকাংশে নির্ভর করে পর্বতগাত্রে, প্রস্তরে কিংবা 
তাম্ পাত্রে খোদিত যে সমস্ত লিপি আছে, তাহাদের পাঠোদ্ধীরের উপর। এই সমস্ত লিপির 

তাৎপর্য উদ্ধার করাই যে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তাহা নহে পরস্ত এই শিলালিপির বা তাঅলিপির 

সঠিক তারিখ নির্ণয় করা আরও অধিক প্রয়োজনীয়। শিলালিপিতে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ইহার 
তারিখের সামগ্রস্ত বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে প্রবদ্ধকার কলিযুগ ও মহাভারতের 

যুগ সম্বন্ধে কিছু আলোচন! করিয়াছেন। 



ামস্রিক আাহিতা? আশ্ম্িন- ১৩৪৩৬ 

সাহিত্য 

প্রবাসী--মহাজাতি-সদন-_প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

বিচিত্রা-_দশরথ জাতক-_্রীনলিনীমে|হন সান্তাল এম-এ, ভাষাতব্বরত্ব | 

». বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আদিধুগ-_ড্টর শ্রীমনোমনোহন ঘোষ এম-এ.) পি-এইচ ডিং। 
. ভারতবর্ষ -শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদীন সম্বন্ধে বক্তব্য-মহামহোপাধ্যায় গ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। 

প্রবতক-_বাংলার বৈষ্ণব ধম” (অপ্রকাশিত রচন] ) ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১  মার্কসীয় ডায়লেক্টিস্-_শ্রীতারাকিশোর বধন। 

পরিচয়--বঙ্গপাহিত্যের মনঃসমীক্ষণ_-শ্রীসরসী ল।ল সরকার। 

১" বিজ্ঞানের ব্যর্থতা মোক্ষণ (ক) শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত। 
উদ্বোধন-__বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে শ।ক্তকবি-_ | 

অব্যাপক ডঙ্রর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদ।র এম-এ, পি-এইচ-ভি। 
»  শ্রীচৈতন্ত চরিতের উপাদান- শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী । 
$ বাঙল। অশ্িধানের উপাদান-_ শ্রীষতীন্দ্রমোহন শুট্টাচার্য এম-এ) তত্বরত্বাকর। 

ধর্ম ও দর্শন 
প্রবাসী-_-যোগ-জ্ঞানে ও অনুষ্ঠানে_শ্রীউমেশচন্ত্র শ্ট|চার্ধ এম-এ। 

গ্রবতকি--ভারতের বৈশিষ্ট্য বেদে-( সম্পাদকীয় )। 

উদ্বোধন-_-শক্তিপূজ| _ স্বামী সারদ|নন্ন। 
১১ পাশ্চাত্য দার্শণিক মতবদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়---স্ব|মী সুন্দরানন্ন | 

»  শ্রীমদ্ তাগবত ও অদ্য়জ্ঞানবাদ-_মহামহে পা ধ্য। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কহুধণ। 
১ সর্বোল্পাস তন্ত্র--শ্রীরামমোহন চক্রবতীঁ, পি-এইচ-ডি, পুরীণবত্ব, বিগ্ভ।বিনোদ | 

» বাংলায় তন্্রচ্চা---অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম-এ। 

»  অগ্নয়দীক্ষিতের মুক্তিবাদ--অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী এমএ, পি-আর-এস্। 

%  মহাঁতারতে সাঙ্যমত---অধ্যাপক শ্রীশসৃনাথ রায় এম্-এ.১ বি-এল্। 

ইতিহাস 
বঙ্গপ্রী---বাঙ্গালীর লঙ্কাবিজয়---প্রাহেমেন্ত্রনাথ রায়। 
উদ্বোধন---সীতারাম ও টাদশাহ _ অধ্যাপক ্রপ্রিয়রপ্জন সেন, এমএ, পিআর-এস্। 

শিল্প ও তাক্ক্য 

তারতবর্ষ-_বঙ্গ ভাস্কর্ষে হূর্যসুতি---শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সান্যাল । 
উদ্বোধন-*-অবনীন্ত্রনাথ ও অবনীন্ত্রোত্তর বাংলার শিল্প---শ্রীমনীন্ত্রতৃষণ গুপ্ত । 



শলাহ্মন্সিক্ষ সনহহ্বাদ 
ভারতীয় এঁতিহাজিক কংগ্রেস--আগামী ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারতীয় 

এতিছাসিক কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। প্রাচীন ধ্রতিহাসিক বিষয়ের প্রদর্শনী এই 

অধিবেশনের বিশেষত্ব হইবে। 
ডক্টর লাহার বদান্যতা__্গ্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, ডক্টর শ্রীবিমলা 

চরণ লাহা কলিকাতার গবর্ণমেন্ট কম[শিয়েল ইন্স্টিটিউটে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থাকল্পে 

বাংলার গবর্ণমেণ্টের হস্তে শতকরা ৩॥* টাকা স্থদের ৪৫*০২ টাঁকার কোম্পানির কাগজ সমর্পণ 
করিয়াছেন। এতন্ব(র৷ একটা ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠিত হইয়াছে। উক্ত ফাণ্ডের আয় হইতে প্রতি বৎসর 
দাতার মনোনীত ছুইজন দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র বিনা! বেতনে শিক্ষা লাভের স্থযোগ পাইবে। 

ভারতে ডাঃ মণ্টেসরী- ডাঃ ম্য।রিয়। মন্টেসরী শিশু-শিক্ষা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ 

এবং মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতির সংস্াপিকা। তিনি অনেক দিন ধরিয়া ভারতে আঙিবার সঙ্কল 

করিতেছিলেন। তিনি ৩*শে অক্টোবর ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছেন | 
এবসরের নোৰেল পুরস্কার লাভ-_ফিনল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ফ্রাঞ্গ এমিলি 

সিলিনপা সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কৃষকদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে উপন্তাস 
লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। রসায়নে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বাপিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্য[পক বুটেনাগুট. এবং জুরিখের অধ্যাপক রুজিকা | 

পাটনায় সংস্কৃত পরিষদের জমাবর্তন উসব_ স্তর সর্বপন্ী বাঁধারুষ্ণন উক্ত 
পরিষদের সমাবতর্ন উৎসবে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা হইতে নিম্ন লিখিত অংশটা 

উদ্ধত হইল--“ৰতমান যুগে প্রায় সকলেই বাহিক মিলন বিশেষ কেহ চাহে না। এখন 
অধ্যাক্মিকতার অবসাদের দিন, ইহাকে যে আবার নবতাবে উদ্ধদ্ধ করা যাইতে পারে এবং 
তাহার যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে এবিষয়ে বতমান জগৎ অত্যন্ত সন্দিহান। কিন্তু এই 
আত্মিক মিলন, সার্বজণীন মানবতার এই পৃজাই ছিল তারতের বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার উপরই 
তাহার জাতীয় ও রাষ্ীয় এঁক্য নির্ভর করিয়াছিল। ইহাই ষে তখনকার গণতগ্্বাদের সার মর্ম 

ছিল তাহার নিদর্শন গ্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়।” 

শোক সংবাদ 
পরলোকে ডাক্তার সত্যানদ্দ রায়--কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী শিক্ষীলচিব 

ভর সত্যানন্দ রায় গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রি ১৯ট1 ৪৫ মিনিটের সময় সন্্যাস রোগে পরলোক 

গমন করিয়াছেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবত্নের তিনি অন্ততম উদ্যোগী 

পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙাল! দেশ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সেবক 

হারাইয়াছে। তাহার পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামনা করি। 



শ্রীভারতী 
পপর তু 

দ্বিতীক্্র বর্ষ | অঅগ্রহাস্ণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ চতর্থ সহখ্যা 
আপ পর ক ও পপ পপ পপ পা শাসিত পাপী পপ? পপ আপ ০ জপ পা পপ পাস শপ? পক 
পপর তপ্ত ্্_৬্_অ ্ 

বন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কি ন! 
স্বামী ভূমানন্দ, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা । 

১। শ্রীমস্থাগবতাদি পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ একটু লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলে, 
মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন উাপিত হয়--“বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কি না”। এই বিষয়ে সন্দেহ 
হইবার কারণ এই যে, প্র সমস্ত পৌরাণিক পুস্তকাদিতে বৃন্াৰন ও তন্লিকটবর্তাঁ অন্তান্ত স্থানের 
বর্ণনায় এবং এ সমস্ত প্রদেশের ঘটনাবলীর বর্ণনায়ও সমুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ভূতত্ববিৎ পগ্ডিত্দিগের মতে যখন হিমালয় পর্বতও এক সময় সাগর-গর্ভে নিহিত ছিল, তখন 

পরবতী কালে ভারতবর্ষে সাগর থাকা অসম্ভব নয়। বতর্মান ভারতবর্ষের অবশ্য এখনও তিন 

দিকে সমুদ্র রহিয়াছে ও এক দিকে হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে এক্ষণে সমুদ্র নাই। কিন্ত 
রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায়, হিমালয়ের উত্তরে এক কালে সমুদ্র ছিল। ম্গ্রীব সীতার 

অনুযন্ধানের নিমিত্ত যখন চতুদিকে বানর সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন উত্তর দিকে যাহাদিগকে পাঠান 

হয়, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়! তিনি বলেন--“তোমর] হিমালয়ের গন্ধমাদনাদি পর্বত সমূহ 

অতিক্রম করিয়া, ক্রমে মন্দর পর্বতে উপস্থিত হইবে ও মুনিগণ-পরিবৃত পর্বত শ্রেষ্ঠ সেই মন্দরগিরি 

অতিক্রম করিয়া রত্বপুর্ণ উত্তর সমুদ্রের তীরে বিশ্রাম করিবে-- 

"তমতিক্রম্য শৈলেন্ত্ং মন্দরং মুনিসংবৃতম্ 
উত্তরং রত্বসংপূর্ণং সমুদ্রং গন্তমহর্থ ॥ 
তং কাল মেঘপ্রতিমং মহানাদং ভয়াবহম্ 

উত্তরং ভীরমাসাদ্য বিশ্রাময়িতুমর্থথ ॥ 

ইহা হইতে হুষ্প্ই প্রমাণীকৃত হয়, সে সময় হিমালয়ের উত্তরেও সমুদ্র ছিল। ভারতবর্ষ 
৯.৫ 
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ভন্ব,দ্বীপেরই একটি বর্ঝ। কাজেই পৌরাণিক যুগে ইহার ভিতরেও স্থানে স্থানে সমুদ্র থাক! 
অসম্ভব নয়। কারণ সমুদ্র হইতে যখন কোনও দ্বীপ জাগিতে থাকে, তখন কখনও উহ বিভিন্ন 
খণ্ডাকারে, কখনও বা এক খণ্ডেই জাগিয়া উঠে। বতমান কালের দ্বীপগুলির আকারও বনু 
পূর্বে এরকম ছিল না, বহু পরিবতনের পর তাহাদিগের বতমান আকার হইয়াছে; আবার 

হয়ত সুদূর তবিষ্যতেও অন্য আকার ধারণ করিবে । অনেক স্থলে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ কালে 

একত্র মিলিত হওয়ায় এক অখণ্ড দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে, কোথাও ব প্রথমে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের 

সষ্টি হইয়া, পরে উহা বৃহদাঁকারে পরিণত, হইয়াছে। পদ্মা, বর্পুত্র প্রভৃতি নদীগুলির চরের 
দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে চরগুলি খণ্ডাকারে উঠে, পরে পলি 
পড়িতে পড়িতে, সবগুলি মিলিত হইয়া! একটি বৃহৎ চর হইয়' পড়ে ও তাহাতে বড় বড় গ্রামের 

পত্তনও হয়। কখনও বা একটি ক্ষুদ্র চর জাগিয়া উঠে ও ক্রমে পলি পড়িয়া উহাই কালে বৃহৎ 

চর হইয়া পড়ে। বতর্মান তারতবর্ষও অবশ্য এই ভাবেই কালে এক অখণ্ড ভূভাঁগে পরিণত 
হইয়াছে। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবতে যে বৃন্দাবনের বর্ণনা আছে, তাহ।র নিকটে সে কালে সমুদ্র 
থাক] অস্বতাঁবিক বা অসম্ভব বলিয়! মনে হয় না। বতমাঁন বৃন্দাবন সনাতন গোস্বামী কৃকি 

অনুমান ৪*০ বৎসর হুইল প্রকটীকৃত হইয়াছে, এবং ইহার নিকট এক্ষণে সমুদ্র নাই। অবশ্ঠ 

এই বৃন্দাবনই পৌরাণিক বৃন্দাবন কি না, তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেন্ত নয়। যাহাই 
হউক, প্রথমতঃ শ্রীমদ্তাগবত হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত 'করিতেছি। ইহ! হইতে স্পষ্টই 

বুঝিতে পাঁরা যাইবে যে, সমুদ্র বুন্নাথন হইতে সে যুগে অধিক দূরে ছিল না। 
২। মধুরায় কংশের কারাগারে যে সময় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, সেই সময়ে প্রকৃতির যে 

সমস্ত বর্ণন! শ্রীমন্তাগবতে আছে, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই-- 

“মন্দং মন্দং জলধরা জগঙ্জুরমুসাগরম্ 

নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে ॥” (শ্রীমঃ ভাঁঃ ১০।৩/৭-৮ ) 
অর্থাৎ ঘন তিমিরাবৃত নিশীথ কালে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলেন; তৎকালে সাগরের 

সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ মন্দ গর্জন করিতে লাগিল। এখন, এই “সাগর” শব লইয়া টীকাকারগণ 
মহ! গোলে পড়িয়াছেন 3; কারণ বত'মানে আমরা যাহাকে বৃন্দাবন বলি, তাহার নিকটে কোনও 

দিকেই সমুদ্র নাই। শ্রীধরস্বমী এ সম্বন্ধে নিঃশব্ধ বলিলেই হয়। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন-_ 
“অনুসাগরম্-_সাগরে গরজতি সতি।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন -“অনুসাগরম্ সমুড্রে। যদ্বা, 

সাগর£ গর্জন্তমন্ধ।৮ “সমুদ্রে শবটি তিনি কি তাবে ও কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, পরিষ্কার 
বোঝা যায় নাঃ পরাংশের অর্থ_ প্রথমে সাগর গর্জন করিল, পরে মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন করিল। 

অন্তান্ত টাকাকারদিগের মধ্যে অনেকেই নিঃশব্দে এই ছুই টীকাকারের অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন । 
বীর রা'ঘবাচার্য গোলমাল দেখিয়া বলিলেন, শব্দটা বোধ হয় “সাগরম্” নয়, "সাদরম” হইবে। 
কিন্ত তাহা হইলে আবার “অনু* উপসর্থকে খাপখাওয়ান যায় না। বিজয়ধবজ তীর্থ বলিলেন 

"অন্াগরম্ সমুদ্রস্যোপান্তে” অর্থাৎ সমুদ্রের নিকট মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। জীব গোস্বামী 
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বিশেষ কিছু বলিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন-_“অন্ুসাগরম্ সাগরেণ সহ)” অর্থাৎ সাগরের 
সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। বল্পভাচার্য বলিলেন_-“সাগর-নিকটে,” অর্থাৎ সাগরের 
নিকটে মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ সব দেখিয়! শুনিয়া! বলিলেন-_ 
“অন্ুকৃতঃ সদৃশীরূতঃ সাঁগরঃ সাগর-গর্জনং তদ্ যথা ্তাত্তথা”) অর্থাৎ সাগর-গর্জনের 
অনুকরণ করিয়া, মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। বলদেব বিদ্যাভূষণও রকম একটা ব্যাখ্যা 
করিয়া ধামা-চাঁপা দিলেন। নিথ্বার্ক সম্প্রদায়ী শুকদেব, তাহার টাকায়, সাগর সম্বন্ধে কোনও 
উল্লেখই করিলেন না। টাকাকারগণ যিনি যাহাই বলুন না কেন, ভাঁগবতের শ্লোক হইতে 

্ষ্টই অন্থুমিত হয়, মখুরা ও বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল ও সমুদ্রের গর্জন সেখান হইতে শুনিতে 
পাওয়া যাইত। বিষ্ণু পুরাণে ও দেখি-- 

“সিন্ধবো নিজশব্দেন বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্ঠ (বিঃ পুঃ ৫ম অঃ1৩1৫) 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে সমুদ্রও নিজশব্ে মনোহর বাদ্য করিতে লাগিল। 

* ৩। কালিয় নাগ সমুদ্র-মধ্যবর্তীঁ রমনক দ্বীপে বাস করিত। কালে অহঙ্কারবশে 
গরুড়কে উপেক্ষ! করায়, তৎ্কতৃ্ক অভিমর্দিত হইয়া কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে ও 

স্বকীয় বাঁসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরাঁপদে থাকিবার ভন্ত বৃন্দাবনের নিকটবতী একটি হৃদে 

গ্রবেশ করে) কারণ কালিয় জানিত যে, প্র হুদ সৌতরি মুনির শাপ প্রতাবে গরুড়ের অগম্য__ 
দনুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োইতীববিহ্বলঃ 

হদং বিবেশ কালিন্্যাস্তদগম্যং ছুরাসদম্॥ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০1১৭1৮ ) 
কেহ কেহ এই হ্দকে কালিয়-হরদ, কেহ বা কালিন্দী হুদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 

কাহারও মতে এ হুদ যমুনারই বিমুক্ত অংশ, কেহ বলেন উহ যমুনারই অন্তর্গত। যাঁহাই হউক, 
মহাঁবলশালী গরুড়ের সহিত যুদ্ধে ছুর্বল হইয়া পড়িয়া, কালিয় নাগের পক্ষে আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
দুর গমন সম্ভবই নয়। কাজেই মনে হয়, সমুদ্র হইতে প্লার়ন করিয়া কাঁলিয় নিকটবতী” হদে 
গ্রবেশ করিয়াছিল। এখানে “হুদ” শব্দটিও লক্ষ্যের বিষয়। সমুদ্র সরিয় দুরে গেলে, তাহার 
পরিত্যক্ত, অনরুদ্ধ জলরাশিই সাধারণতঃ দে পরিণত হয়। যাহার! চিন্কা হূদ দেখিয়াছেন ও 

তাহার লবণাক্ত জল আস্বাদন করিয়াছেন, তীহার' এক বাক্যেই স্বীকার করিবেন যে, চিন্কা 

এক সময় সমুদ্রই ছিল, এক্ষণে সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ায় উহা হৃদে পরিণত হুইয়াছে। কালিয় 
যে হৃদে প্রবেশ করে, মনে হয় তাহাও পূর্বে সমুদ্রই ছিল; পরে সমুদ্র দুরে চলিয়া যাওয়ায় উহার 

জল আবদ্ধ হইয়! হ্রদে পরিণত হ্ইয়াছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হয় কালিয় হৃদও এই- 

ভাবেই হদে পরিণত হইয়াছিল এবং তখন সমুদ্র বৃন্দাবন হইতে বছ দুরে ছিল না। 
৪| অপর্পক্ষে দেখি, কালিয়-হ্রদের তীব্র বিষাক্ত জল পান করিয়৷ তৃষ্ণা” গাভী 

সকল ও গোপগরণ, জীবন-শৃঙ্ভ হইরা জপের নিকটে পতিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে 
পুনর্জীবিত করেন ও কালিয় নাগকে দমন করিবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার 

মন্তকোপরি তাগুব নৃত্য করিতে থাকেন। ভগবানের পদাঘাতে নাগের যাবতীয় ফণ! বিধ্বস্ত 
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ও বিশীর্ণ হইয়া পড়ে ও কাঁলিয় ভগ্নগাত্র ও মৃতকল্প হইয়! মুখ দিয়! রক্ত বমন করিতে 
থাকে--. 

“তচ্চিত্রতাগুববিরুগ্নফণ(তপত্রো | 

রক্তং মুখেরুর বমন্ নৃপ ভগ্রগাত্রঃ” ॥ (শ্রীমঃ তাঃ ১১৬৩৭) 
তদর্শনে নাগপত্বীগণ ভীত হুইয়! ভগবানের স্ততি করে ও তাহার নিকট মুমূর্ষু স্বামীর 

জীবন প্রার্থনা করে-_ 

“অন্নগৃহীঘ ভগবন্ প্রাণাংস্তযজতি পন্নগঃ 

সত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যাাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্॥* (ভ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৩1৫২) 

নাগপত্বী কর্তৃক স্তত হইয়া ভগবান গগ্নমুপ্ণ মুচ্ছিত নাগকে পরিত্যাগ করেন। 

কালিয়ও ক্রমে সংজ্ঞ। লাভ করিয়! অতি কষ্টে ভগবানের স্তব করে। ভগবান তাহাদিগের স্তবে 

প্রসন্ন হইয়! কালিয়কে হুদ পরিত্যাগ করিয়া! সত্বর সমুদ্রে যাইতে আদেশ দেন__ 
“ইত্যাক্য বচঃ প্রাহ ওগবান্ কার্যমানুষঃ 

নাত্র স্তেয়ং ত্বয়। সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্॥”৮ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৬০ ) 

কিন্ত পাছে, গরুড় পুনরায় তাহার উপর অত্যাচার করে, সেই জন্ত তাহাকে আশ্বাস 

দিয়া বলিলেন-:“তোমার মস্তকোঁপরি আমার যে পদচিন্ত বত'মান থাকিল, তাহা! দেখিলেই 
গরুড় আঁর তোমার উপর আক্রোশ করিবে ন।”-- 

“ভ্বীপং রমনকং হিত্বা হদমেতৎ উপাশ্রিতঃ 

যদ্তয়াৎ স স্ুপরণন্থাং নাগ্তান্মৎপদলাঞ্িতম্ ॥% (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬1৬৩) 

কাঁলিয়ও ভগবানের আদেশত্রমে, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, নির্ভয়ে সপরিবারে সমু 

মধ্যস্থ রমনক দ্বীপে চলিয়! গেল-- 

“ততঃ শ্রীতোইত্যন্ুজ্ঞ।তঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্ 

সকলত্রস্দৎপুত্রো দ্বীপমন্ধের্জগাঁম হ॥৮ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০১৬।৬৬-৬৭) 

ইহ! হইতেও পরিাঁরই অনুমান করা যায় যে, বৃন্দাবনের কালিয় হুদ হইতে সমুদ্র 

বহুদূরে ছিল না। ভগ্রমুণ্ড, ভগ্রগাত্র কালিয়ের পক্ষে দূরগমন অসম্ভব । 

৫। প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, এখানে একটি বিষয় না 
বলিয় থাকিতে পারিলাম না। ভাগবতে কালিয় হদের বর্ণনায় দেখিতে পাই, এ হদস্থ জল 
বিষাগ্নিদ্বারা এমন উত্তপ্ত ছিল যে, তাহা সর্বদাই ফুটিত ও হুদের উপর দিয়া পক্ষিসকল উড়িয়া 

যাইবার সময়ও বিষ-গ্রভাবে জীবন শুন্য হইয়া তাহাতে পতিত হইত। এ হদের তীরস্থ তৃণ 
বৃক্ষা্দি ও পণুগণও বিষাক্ত জলম্পশী বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণত্যাগ করিত। হরিবংশের বর্ণনায়ও 
দেখি সর্গসম্তৃত বহ্ছি হইতে ধুম উপগত হইত বলিয়া! তাহার চতুর্দিকে ধূমময় ছিল ইত্যাদি 

“কালীন্দ্যাং কালিয়ন্তাসীদ্হ্দঃ ক শ্িদ্ধিষাগ্রিনা 

অপ্যমাণপয়া যঙ্সিন্ পতস্থাপরিগাঃ খগাঃ ॥ (শ্রীমঃ তাঃ ১১/১৬।৪ ) 
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বিগ্রম্মতা বিষোদেগিমারুতেনাভিমশিতাঃ 

অিয়ন্তে তীরগ! যন্ত প্রাণিনঃ স্থিরজঙগমাঃ ॥ (শ্রীমঃ ভাঁঃ ১০1১৬।৫) 
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৬। বর্ধাকালে শ্রীবৃন্দাবনের শো বর্ণন। করিতে, ভাগবত বলিতেছেন _ 

“সরিষ্থিঃ সঙ্গত: সিদ্ধুশ্চক্ষুভে শ্বমনোমিমান্” (শ্রীমঃ ভাঃ ১০২০/১৪) 

অর্থ|ৎ সমুদ্র, নদী সকলের সহিত সঙ্গত ও বায়ুবেগে তরগ্গায়িত হইয়া, ক্ষভিত হুইয়া 

.উঠিল। এই “সিন্ধু” শব্দের ব্যাখ্য।ও অনেকে অনেক রকম করিয়াছেন, কেহ বা নিঃশবা। কেহ 

বলিলেন ওটা সিন্ধু নদী। কেহ বলিলেন সিদ্ধুর উল্লেখ, সাধারণ বর্ষা বর্ণনার জন্য; বৃন্দাবনের সহিত 

তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই সমস্ত ব্যাখ্য! পঙ়িলে হাসিও পায়। বৃন্দাবনের সহিত সিন্ধুর 

কোনও সম্বন্ধ না থাকিলে, বৃন্দাবনের শোভা বর্ণনায় সিন্ধুর বর্ণনা কেন? কাজেই মনে হয়, 

বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিলই। 
৭| শ্রীবৃন্দাবনের শরৎকাল বর্ণনায় ভাগবতে দেখি__ 

“নিশ্চলাম্বর ভৃততুষ্কীং পমুদ্রঃ শরদাগমে” (শ্রীমঃ ভাঃ ১০২৪০) 
অর্থাৎ শরৎকাঁল সমাগমে জল নিশ্চল হওয়ায় সমুদ্র তুষ্জ্ত(ব ধারণ করিল। এখানে 

দেখি “সমুদ্র” শব্ধ সম্বন্ধে টাকাঁকারগণও তৃষ্টন্তাব অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল মাত্র বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তাঁ বলিয়াছেন যে, মথুরাঁর পশ্চিম ভাঁগে অবস্থিত জল!শয় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই ভাগবতে 

“সমুদ্র” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা কতদুর সঙ্গত জানিন]। 

৮| ভাঁগবতে আরও দেখিতে পাই, মাতা দেবহুতিকে সাংখ্য যোগের উপদেশ দিয়া 

কপিল পিতার আশ্রম হুইতে বহির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব দিকে গমন করেন এবং সমুদ্র তাহার 
স্তুতি ও পূজা করেন- 

দস্তয়মানঃ সমুদ্রেন দত্তার্ণ-নিকেতন।” 

কপিলের পিতা কর্দমের আশ্রম ছিল সরগ্বতী নদীর তীরে। লেখান হইতে তিনি 



১৯৮ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ-"১৩৪৬ 

উত্তর-পূর্বে অর্থাৎ হিমালয়ের দিকে গমন করেন ও সমুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কাজেই 
দেখ! যায় হিমালয়ের নিকটবর্তী স্থানে তখনও সমুদ্র ছিল। 

ঈ | মহাতারতেও দেখিতে পাই, খাওব-দাহন কালে নানাবিধ প্রাণী ও হত্তী, মুগ, 
তরক্ষু প্রভৃতি পশুদিগের আতণাদ শ্রবণ করিয়া সমুদ্র-মধ্যস্থ মীনগণ সাতিশয় ভ্রাসযুক্ত 

হইয়াছিল 
ভূতসজ্বাশ্ বহবঃ দীনাশতুর্মহাস্বনম্ 

রুরুদুর্বারণাশ্চৈব তথা মৃগতরক্ষবঃ 

তেন শবেন বিত্রেনুর্গঙ্গোদধিচর] ঝশাঃ ॥ 

খাণ্ডব বন ইন্রপ্রস্থ (দিল্লী) হইতে অধিক দুরে নয়। বুন্াবনও ত এ অঞ্চলেই। 
কাজেই খাও বনের গ্রাণিদিগের চীৎকারে যখন সমুদ্রের মত্স্তগণ ভীত হইয়াছিল, তখন স্বীকার 

করিতেই হুইবে যে, সমুদ্র সেকালে প্র প্রদেশ হইতে অধিক দুরে ছির্লগ্]। 
১০। মহাভারতের বনপর্বে দেখিতে পাই, তীর্থস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে মহধি পুলস্তয 

ভীক্মদেবকে_বলিয়াছেন__ 

“ততো গত্বা সরস্বত্যা সাগরশ্য চ সঙ্গমম্ 

অর্থাৎ প্রভাস তীর্থ হইতে, সরস্বতী যেখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই 

তীর্থে যাইবে। তিনি আরও বলিয়া ছিলেন, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে স্নান করিয়া, ক্রমে 
গঙ্গ। ও সরম্বতীর সঙ্গমস্থানে যাইবে ; পরে অরুদ্ুতিবট তীর্থে গমন করিয়া সমুদ্রজলে আচমন 

করতঃ ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতভাবে অবস্থান করিবে-- 

“অরুত্ধৃতিবটং গচ্ছে তীর্ঘসেবী নরাধিপঃ 

সামুদ্রকমুপন্পৃশ্ঠ ব্রহ্ষচারী সমাহিতঃ ॥ 
তীর্ঘগুলির ক্রম-বর্ণনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, সমুদ্র তখন প্রয়াগ ও প্রভাস হইতে 

বহু দুরে ছিল ন]। 

১১। দাক্ষিণাত্যের পরম বৈষ্ণব প্রাচীন আলওয়ারদিগের যে সমস্ত প্রেম-সঙ্গীত 

এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, তাহ] হইতেও দেখ! যায় বুন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল। এই প্রেমিক 

বৈষ্ণব আলওয়ারগণ খ্রীস্টায় চতুর্থ শতাবী হইতে অষ্টম শতাবীর মধ্যে দ্রাবিড় দেশে আবিভূর্তি 

হুইয়াছিলেন। তীহাদিগের কতকগুলি পদ, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে । তাহাতে 

দেখিতে পাই, শ্রীরুষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়! মথুরায় গমন করিলে, সখিগণ বিরহিনী বালিকা 
শ্রীমতী রাধিকার অবস্থা! দেখিয়া বলিতেছেন-- 

দুঃখ দিল তারে বিরহী-বিহগ 

কাতর করুণ তান, 

পুশ্পিত-তট-প্লাবক-সফেন 

গায়রের গুরু গান ॥ 



চতুর্থ সংখ্যা ] বৃম্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কি না ১৯৯ 

অপর একটি পদে দেখি, শ্রীক্চ মখুরায় চলিয়া গেলে, বিরছিনী রাধিকা, পথস্থিত 

রথচক্রের চিন্কের দিকে একটুষ্টে চাহিয়া! আছেন ও পাছে উদ্বেল সমুদ্র তাহার তরঙ্গমাল! দিয়া 
প্রীকষ্ণের রথচক্রের সেই শেষ চিহনটুকু মুদ্বিয়া ফেলে, তাই কাতর ভাবে সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন-- 

গোধূলি লগন, করোন। তোমার 

তরঙগমাল। দিয়া, 

মুছিওনা তার রথের চিহ্ন, 

যে গেল জীধারিয়] ॥ 

সখিগণ ত উদ্দেশে শ্রীকৃঞ্চকে তিরস্কার করিয়া! বলিতেছেন- 

যত বল! যাঁয়, এ সে অতি হায় 

অল্পবয়সী বালা 

কালো এ লাগর গর্জে সে শুধু 

যেন দয়াহীন কাল! ! 

উদ্ধৃত শ্লোক ও পদগুলি একত্রে অলোচন!। করিলে নিঃসন্দেহেই বল! যায় বৃন্দাবনের 

নিকট সমুদ্র ছিল। আমার এই ধারণার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কাহারও কোনও শাস্ত্রীয় 
প্রমান, প্রাচীন দৌহা, বাণী, শ্লে।ক বা পদ জান! থাকিলে, তিনি যদি এই পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত ও অনুগৃহীত হইব) কারণ এই বিষয় সম্বন্ধে তবিষ্বতে আরও 
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা আমার আছে। 



ভারতযুদ্ধকাল-নির্য় 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

[ আলোচনা ] 

( পূর্বান্বৃত্তি ) 

প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন আমি আর্যতট্ট্রের কালক্রিয়াপাদের ১০ম শ্লোকের পাঠ 
পরিবতিত করিয়া আর্ধগটের কাল ১৬৪ খ্রী* পৃ* স্থির করিয়াছি। এরূপ করিবার 
কারণ আমি প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এখানে আর একটু বিশদভাবে লিখিতেছি। কালক্রিয়ার 

ঈম শ্লেকে জৈনমতের বুগবিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে। এই জৈনমতে অবসর্পিনী যুগাধের 
ছয়টি যুগপাদের চারিটা মহাবীর নির্বাণের (৫২৮ শ্রী" পৃঃ) চারিবত্সর পর অর্থাৎ 
৫২৪ খ্রী' পৃণ্তে শেষ হয়। ম্বতরাং কালক্রিয়াপাদের ১*ম শ্লোকের '্রয়শ্চ ধুগপাদাঃ 
প্রত পাঠ হইতেই পারে না, চত্বারোধুগপাদ।5 পাঠ হইবে। অপর, ৫২৪ খ্রী* পৃ*র ৩৬*০ 

বৎসর ( ঝষ্ট্যবান।ং বষ্টিঃ ) পর ৩০৭৭ খ্রীন্টার্দ আর্যভটের কাল কন্মিন্কালেও হইতে 

পারে না। ম্রতরাং ঝষ্টযন্থানাং যষ্ঠোঠ (অর্থাৎ ৩৬* বৎসর পর অর্থাৎ ৫২৪-_-৩৬০, বা 

১৬৪ ্রী' পৃ") পাঠই সঙ্গত; ইহা! পণ্তিতগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষণে আর্ধাষ্টশত 

(১০৮ আর্ধা শ্লোক সমন্বিত) বা আর্ধহ্টায় তন্ত্রের ঈম ও ১ম শ্লোকের অর্থের সহিত 

'দশগীতিক” হ্ত্রের তৃতীয় গ্লেকের অর্থের কোনক্রমেই সঙ্গতি করা যায় না। কাঁরণ 
এই গ্লোকে ভারত যুদ্ধকালে (৩১০২ শ্রী" পৃণ্তে ) তিন যুগ গত হইয়াছে অর্থাৎ বতমানে 

সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষী প্রভৃতির মতান্ুযায়ী চতুর্থ কলিধুগ এখনও চলিতেছে, এরূপ লিখিত 

আছে। এই দুই উক্তি একই লোকের হইতে পারে না। সুতরাং 'আর্যাষ্টশত' ও দশ- 

গ্লীতিকা” পৃথক পুস্তক দুইখানি ছুই বর লেখা । আমার মনে হয়, 'দশগীতিকা” গ্রন্থথানি 

দ্বিতীয় আর্ধভটের লেখা । “আর্যাষ্টশত' বৃদ্ধ।ভটের লেখা, ধাহাঁর সময় ( ৫২৪--৩৬০, বা 

১৬৪ ত্রীঃ পৃ*)। পরে দ্বিতীয় টা এই আর্যাষ্টশতে কোনও কোনও শ্লোকের কিছু 
পরিবত্ন করিয়াছেন। আল্বেরুণী ১০৩২ খ্রীস্টাকে ভারতে আসিয়া! এই কুন্ুমপুর নিবাসী 
দ্বিতীয় আর্ধতটের একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন ইহা যে আর্ধ!&শত ( আর্মতুটস্বিং- 

নিগদতি কুম্মপুরেভ্যচিতং জ্ঞানং।+গণিতপাদ, ১ম শ্লোক) তাহা তাহার আলোচনা 
হইতে বুঝা যায়। 

অবাস্তরতাবে প্রবোধ বাবু আল্বেরুণীর প্রমাণে 'গুপ্ববলতী” অবের আরস্ত 
২৪১ শককাল ইহা! লিখিয়া, গুপ্ত বিক্রমাদিত্যরাজগণের অব্ই যে বিখ্যাত বিক্রমাদিতয 
অব ( ৫৮ ত্রী' পৃ) ও ৫৮ ত্রী' পৃ* যে প্রথম চন্ত্রগুপ্ের কাল আমার এই মত যে অসত্য 
সে বিষয়ে পাঠকগণকে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 



চতুর্থ সখ্য ] ভারতযুদ্ধ কাল-নির্ণয় ২১ 

এ বিষয়ে সংক্ষেপে ছুই এক কথা মাত্র এখানে বলিব। আল্বেরুণীর উক্তি 
গুপ্তাবের আরস্ভকাল সম্বন্ধে যদি এতই নিঃসন্দিপ্ধ হইত, তাহা! হইলে টমাস্, কানিংহাম 
গ্রভৃতি বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত অনেক মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া উহা! নির্ণয়ের জন্য 
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বস্ততঃ 'গপ্তাব্'' যে 'বলভী অব” ইহা ডাঃ ফ্লীটেরই মত ও তাহার অমুসরণকারীগণই 
গুপ্তাব্বকে গুপ্তবলতী? অন্দ আখ্যা দিয়া থাকেন। আল্বেরুণী এরূপ কিছুই বলেন নাই। 
41091010115 11019 গ্রন্থে 5901190এর অনুবাদে এরূপ আছে 
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উপরোক্ত অনুবাদ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাঁয় যে, আল্বেরণী গুপ্ত ও বলভী অব পৃথক উল্লেখ 

করিয়াছেন ও ইহাও লিখিয়াছেন যে গুপ্ত রাজত্বের শেষ সময়ে রাজত্বকাঁরী বলভী রাজা হইতে 
বলতী অব্যের আরম্ভ। এমতাবস্থায় গুপ্তাব্ব ও বলভী অব এক হইতে পারে না। আল্বেরণী 

পরেয়াহা! লিখিয়াছেন তাহার অর্থ এই হুইবে যে গুপ্তরাজগণের ব্যবহৃত অব্দ ও বলভীরাজগণের 

ব্যবহৃত অন্ধ একই (গুপাব ও বলভী অব্ব এক,”ইহা নছে)। কারণ এ্রতিহাসিকগণ জানেন 

বলভীরাজগণ গুণ্তাব্বই ব্যবহার করিয়াছেন। বলভী অবের ব্যবহার যে কয়স্থানে ভারতীয় 

লিপিতে পাওয়। যাঁয় তথায় স্পষ্ট “বলভী অব্* এভাবে লিখিত আছে। অপর ৫৮ খ্রী* পৃ" 

অবের বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের নাম মহাদেব লিখিত %৪:%:৫1598+ (৫) গ্রন্থে চন্দ্র বীজ' এরূপ 

আল্বেরুণী দেখিয়াছিলেন [2 (5 1001 922011958 1) 1181780658 ] 1210 95 1019 09106 

ইস্্্৬ 
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05:078)18 ইহা! চন্ত্রবীজ (-বিক্রম ) অর্থাৎ চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, ইহা সহজেই বুঝা 
যায়। ঘুতরাং গুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজগণের অব্বই যে বিখ্যাত বিক্রমাব্ষ এ অন্থমানের সমর্থন 
পাওয়] যাঁয়। 

সর্বভারতীরু কিন্বদন্তী অন্গুসারে অন্থ্মান ৩১০ঘ্খ্ীঃ পুতে কলিষুগের আরম্ভকাল ও 

এই কলিষুগের আরস্তে (ৰা দ্বাপরান্তে ) কুরুপাওব বুদ্ধ সংঘটিত হুইয়াছিল। বুদ্ধগর্গের 

মতানুযায়ী বৃহৎ সংহিতায় যুধিঠিরের রাঁজত্বকাল ও শককালের অন্তর সম্বন্ধে যে উক্তি 
আছে সেখানে 'শককাল' বলিতে শাক্যকালই বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে আমার নিজমত 
ব্যতীত বহু পণ্ডিতের মতই পূর্বে উদ্ধত করিয়াছি। কল্যারস্ত সম্বন্ধে ভারতে দ্বিতীয় মত 

কুত্রাপি নাই। শককাল শব্ষের অর্থ বতথানে প্রচলিত শককা'ল গ্রহণ করিলে কুরুপাণ্ডব 

যুদ্ধকাল কল্যারভ্তের ৬৫৩ বৎসর পর স্বীকার করিতে হয়। অথচ 'অন্তরে চৈব সংপ্রাণ্ধে 

কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। শ্যমস্তপঞ্চকে ঘুদ্ধং কুরুপাঁগবসেনয়োঃ ॥' “এতৎ কলিষুগং নাম অচিরাঁৎ 

যত্প্রবতণতে ॥" 'গ্রাপ্তং কলিষুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাওবন্ত চ।” ইত্যাদি মহাভারত মধ্যস্থ 

বচন হইতেই জানা যায় যে কুরুপাণ্ব যুদ্ধ কল্যারস্তেই হইয়াছিল। প্রবোধ বাবু ইহা স্বীকার 
করিয়াও ২৪৪৯ শ্রী" পৃ*র সমীপে অর্থাৎ এক কলিষুগ আরম্তের গ্রার ৬৫* বখসর অপর এক 
কলির আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। কুরুপাণডব যুদ্ধকাল ২৪৪৯ শ্রী" পৃ* ঠিক রাখিতে গিয়া 

ইহা তাহার স্বকপোলকল্পিত। এই সময়ে কলির আরম্তের স্বপক্ষে তিনি ভাগবতামৃত 

নামক শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও এক টীকা হইতে একটি শ্লোক দেখাইয়া বলিতেছেন “কলির 
২০০* বৎসর গত হইলে চিকুরবিহীন বুদ্ধদেব ব্যক্ত হন। শেষ বুদ্ধদেব অনুমান ৫০* শ্্ী' পৃণ্তে 

ছিলেন। ৩১০২ শ্রী” পৃণ্তে কল্যারন্ত, ইহার প্রায় ২৫** বৎসর পর তাহার জন্ম।, 
এমতাবস্থায় শেষ বুদ্ধের কাল কলির ২*০০ এর পর ও ৩***এর পূর্বে। শেষ বুদ্ধের পূর্বেও 

অনেক বুদ্ধ ছিলেন। অশোকের লিপিতেই কনকমুনি বুদ্ধের উল্লেখ আছে। তিনি গৌতম 

বুদ্ধের পূর্বে ছিলেন। চীনদেশীয় প্রাচীন প্রবাদে খুব সম্ভবতঃ এই কনকমুনি বুদ্ধের নির্বাণ 

কালই ৮৫* শ্রী' পৃ* পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় এই বুদ্ধের কাল ৩১০তঘ্রী* পৃণ্র ২২০* 
বৎসর পর হয়। যাহা হউক, ঈদৃশ ছুর্বল প্রমাণের সাহায্যে প্রবোধ বাবুর কল্পিত কল্যারন্ত 

সমর্থনের চেষ্টা! খুবই ছুঃখের বিষয়। কল্হণ পণ্ডিতও কল্যব্দ ৩১০২ খ্রী' পৃ" হইতে স্বীকার 
করিয়া ইহার ৬৫৩ বৎসর পর কুরুপাগুব যুদ্ধকাল লইয়াছেন “শতেষু যট্যু সার্দেযু ত্র্যধিকেষু চ 

ভূতলে। কলের্গতেষু বর্যাণাম্ অতবন্ কুরুপাওবাঃ ॥ কিন্তু ইহা যে সমস্ত পুরাণ ও 
মহাভারত মধ্যস্থ বচনের বিরোধী অর্থাৎ শ্রী ও পাণ্ডবদের মধ্যে তাহা হইলে ৬৫* 
বৎসরের অন্তর ছড়ায় তাহা! তিনি ভাবেন নাই। প্রবোধ বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণটি আরও 

অষুত। বঙ্গ দেশীয় প্রাচীন পঞ্রিকায় লিখিত থাকে “কলিকালে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিত *** 

বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ৩৬৯৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্নারূঢ হইবার পর সাহু 
স্বলতান গ্রতৃতির কাল।” এই পঞ্জিকা লিখিত শ্লোক ঠিক ধরিলেও ৩১০* খ্্ী' পূর্বের 
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৩৬৯৫ বৎসর পর অনুমান ৬**্বীস্টাব্ষ পাওয়া যায়। ইহা মুসলমান ধমপ্রবক মহম্মদের 
কাল। পঞ্জিকার লেখক হয়ত এই কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর অন্থুমিত 
অর্থ স্বীকার করিলে সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষিক প্রমাণের বিরদ্ধে পঞ্জিকাকার একটা উক্তি 

করিয়াছেন বলিতে হয় ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই পঞ্রিকাকারের পক্ষে 

হুর সিদ্ধান্তার্দি জ্যোতিষ গ্রন্থের বিরুদ্ধে কোনও উক্তি করা কি সম্ভব ছিল? বস্তুতঃ পঞ্রিকা” 
কারের উক্তি এই £'কলৌ যুধিষ্ঠির গ্রভৃতয়ঃ বিংশত্যধিকশত সংখ্যক হিন্দু বংশোদ্তবা রাজানঃ 

» পর্চনবত্যধিক যটত্রিংশৎ শত বর্ষাণি ব্যাপ্য রাজ্যং কৃত্বা স্বরারঢাঃ। ততঃ সাহ- 

সোলতান ময়নন্দ (মহম্মদ ?) আদি একবষ্িসংখ্যক যবনবংশোদ্তব! রাজানঃ ... চতুশ্তত্বা- 
রিংশদধিক দ্বাদশ শত বধীণি ব্যাপ্য রাজকর্ম ক্ৃত্বাদিবং গতাঃ। তত্র সাহ আকবরসানি 

শাসন সময়ে ইংলও দেশীয় শরেচ্ছ কুলোস্তবা রাজানঃ আস্ন্, সম্প্রতি তেষামেবাধিকারঃ1 
সুতরাং পঞ্জিকাকার বলিতেছেন কলির ৩৬৯৫ বসরের পর মুসলমানদের কাল ও তাহাদের 
১২৪৪ বসর রাজত্বের পর ইংরেজদের রাজত্বকান আরম্তভ। অর্থৎ কল্যারস্তের ( ৩৬৯৫+ 

১২৪৪, বা) ৪৯৩৯ বৎসর পর অর্থাৎ ( ৪৯৪*-০১০২ বা) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজদের 

রাজত্বারস্ত। এইকাল সিপাহীবিদ্রোহের অল্প পূর্বে। সুতরাং পঞ্জিকা'র উক্তি হইতে যুধিষ্টিরের 
কাল ৩১০২ রী" পৃই সমর্থিত হয়। গ্রাবোধ বাবুর অনুমিত ২৪৪৯ শ্রী" পৃ* মোটেই সমধিত 
হয় না। প্রবোধ বাবু পঞ্জিকাকারের উক্তির অংশমাত্র উদ্ধার করিয়া যেতাবে নিজ মতের 

সমর্থনের প্রমাণ পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিকই দ্বঃখের বিষয়। 
মহাঁভারতীয় কল্যারদি ও কলিধুগ সম্বন্ধে আলোঁচনা করিতে গিয়! গ্রবোধ বাবু 

দেখিলেন যে কলিষুগারস্তে মাঘী পূর্ণিমা ও উত্তরায়ণারস্তের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল ও 
এই যুগাদি মাঘ ধনিষ্ঠাদিতে অমান্তে আরম্ভ হইবে। ২৪৪৯ খ্রী' পুর সমীপে পাঁচ বখসর 
পূর্বে এরূপ সমাবেশ হইয়াছিল তিনি পাইলেন। কিন্তু এখানে তিনি গণনায় বড় একটা 
ভুল করিয়াছেন। ২৪৫৪ শ্রী” পৃ* অনের ৭ই জানুয়ারীর হুর্য চন্ত্র প্রভৃতির যে সংস্থান 
গণিয়াছেন তাহা ৯ই জানুয়ারীর হুইবে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম ইহা ছাপাষ ভূল, 
৭ই স্থানে ৯ই হইবে। কিন্তুকিছু পরে দেখি তিনি লিখিতেছেন তাহার মনে হয় এই কলি- 

ুগ পরদিন ৮ই জানুয়ারী হইতে আরম্ত হইবে। এই ভাবের ভূল তিণি তাহার অপর 
প্রবন্ধেও (90105 450:0110101021 16651610059 [10100 0116 1181101011927909) 7, হি, 4 ৯, 8 

০1, [া, 1987) করিয়াছেন। সেখানে তিনি ২৪৪৯ শ্রী" পৃণ্র ২১এ অক্টোবর (জুলিয়ান্ 

বা 01 5৮৮1 তারিখ ] কে ৩০এ সেপ্টেম্বর (গ্রেগোরিয়ান বা 16৮ 5015) তারিখে 

পরিবরিত করিয়াছেন। তিনি ২১ অক্টোবর তারিখের হৃর্ষের যে মধ্যাবস্থান গণন! করিয়াছেন 

উহ! বতরমানকালের (যেমন ১৯০০ খ্রীস্টাব্ধের ) ১লা অক্টোবরের সর্ষের মধ্যাবস্থান। হুতরাং 
২৪৪৯ গ্রী' পৃতেও ১লা অক্টোবর ( গ্রেগোরিয়ান্ ) তারিখের অবস্থান এরূপ হইবে, 
৩*এ সেপম্বরের হইবে না। এভাবে ৪8ঠা ও ২১এ নতেম্বর (জুলিয়ান তারিখ) যথাক্রমে 
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১৫ই অক্টোবর (গ্রেগোরিয়াম্) ও ১লা নভেম্বর ( গ্রেগোরিয়ান্) হইবে--১৪ই অক্টোবর ও ৩১এ অক্টোবর হইবে না। অর্থাৎ ২৪৪৯ গ্রী* পৃণ্তে ভুলিয়ান্ ও গ্রেগোরিয়ান্ তারিখের 
অন্তর ২০ দিন হইবে। এভাবে তিনি ভীন্ম প্রয়াণের দিন গণিলেন ৯ই জানুয়ারী ২৪৪৮ গ্রী' 
পৃ'। এ দিনের হৃর্যের লংস্থান ঠিকই গণিলেন (২৭১* অংশ)। কিন্তু চক্রের সংস্থানে বড় 
ভুল করিলেন। ২৪৪৮ খ্রীঃ পৃঃ ৯ই জানুয়ারী কুরুক্ষেত্র কাল €টা! সন্ধায় চন্দ্রের সায়ন ন্্ট-_ 
১৬৪*১ অর্থাৎ এদিন বৈকালে মাত্র কৃষ্কা সপ্তবী তিথি আরম্ভ হইয়াছিল। গত শ্রাবণের 
শ্ীভারতী'তে তিনি আবার লিখিলেন প্দঞ্ষিণায়ন শেষ হইয়াছিল ৯ই জানুয়ারী শনিবার 
২৪৪৮ থু পৃ" অব এবং ভীগ্মের দেহত্যগ পরদিন হইয়াছিল ।» কিন্ত তাঁহার নিজের গণনা 
হইতেই দেখিবেন দক্ষিণায়ন শেষ হইয়াছিল ৮ই জান্ুয়ারী। চন্দ্রের সংস্থান তিনি যাহা গণিয়া- 
ছেন তাহা ৯ই জানুয়ারীর না হইয়া ১০ই জামুয়ারীর হইবে। কিন্তু তাহার নিজ সংস্থান 
হইতেই দেখিবেন যে ১*ই জানুয়ারী বেলা ২টার সময় কষণা্টসী তিথি মাত্র আরম্ত হয়। যাহা 
হউক, প্রাবোধবাবু দেখিবেন যে সর্বগারতীয় মতা নুযায়ী কল্যারস্ত ৩১,২ গ্রী" পৃঃ অব্বের পূর্ব 
বৎসরই ৩১*৩ ্রী্পূর্বা্দ ১৫ই জানুয়ারী কুরুক্ষেত্র কাল তোর ছয়টায় সায়ন সুর্য স্কুট__২৭১*৩) 
সায়ণ চর স্ুউ--৮৯৪। আৃতরাং এই দিন উত্তরায়ণারস্ত ও পূর্ণিমা ছিল। পৃ্িমান্ত প্রায় 
৪ ঘণ্টা পরে সংঘটিত হয়। আুতরাং পূর্ববতী অমান্তে হর্ষ, চন্দ্র ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছিল। 
এমতাবস্থায় প্রবোধ বাবু দেখিবেন যে ৩১*২ শ্রী: পৃঃর পূর্বব্সরই মহাঁভারতীয় কল্যাদি ও কলি- 
যুগের লর্বাংশে সমর্থক, তাহার মত পাঁচ বর পূর্বে ইহার সমর্থন পাইতে হয় নাই। 

(ক্রমশঃ) 



শব্যকাব্যে কালিদাস 
প্রীজগদীশচন্দ্র মিত্রঃ এম্. এ. 

(২) 

রঘুবংশ সম্ভবতঃ কালিদাসের পরিণত বয়সে রচিত সর্বশেষ শ্রব্যকাব্য। মেঘদুতের 

যক্ষ গুহকের আক্ষেপ_“নীচৈর্্ত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ*__রাজচক্রবর্তীরাও এই 

সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই সাধারণ কথাটিই কলাকুশল কালিদাসের লেখনীতে 

নৃতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হৃর্যবংশীয় রাজগণ উনপতনের মধ্য দির! অবশেষে মানবতার 

কোন্ সোপানে উঠিয়াছেন, তাহাই এই মহাকাব্যে বর্ণনীয়। 

কালিদাসের নাট্যগ্রতিভা ও কাঁব্যগ্রতিতা -এই ছইয়েরই সংমিশ্রণের ফল রঘুবংশ। 

দৃশ্যকাঁব্যে* লোকচবিত্র অঙ্কনে নিপুন কবিকে তীহার শ্রব্যকাব্যও অনেকটা পাই। রঘুবংশ 

পাঁঠে এই সত্যই মনে জাগিয়। উঠে যে, কৰি কাব্যটাতে বিতিন্ন চরিত্র লইয়াই আলোচনা করিতে 

বসিয়াছেন,_কোনটা উত্তম, কোনটা অতি উত্তন, আবার কোনটা বা হুর্ণবংশে অপাংক্তেয়। 

মনে রাখিতে হইবে, পুরাণলত্য ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়াই অর্থাৎ ধারাবাহিকতা র প্রতি লক্ষ্য 

রাখিয়া এই মহাকাব্যের বিকাঁশ। ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া কবির প্রতিভার স্ফুরণ 

হইয়াছে। কোন রাজার উদ্দেশে কৰি সর্গের পর অর্গ নিবেদন করিয়াছেন, কাহারও জন্ত বা 

সংক্ষিপ্ত উপচার যোগাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সংসারের অন্ধকার দিকটাও কৰি অকু্চিত্তে 

প্রচার করিয়াছেন তাবসম্পদের প্রাচুরযের মধ্যে। 

রঘুবংশ অবলম্বনে কৰি বিচ্ছিন্ন কালের, বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে মংযোগসেতু রচিয়া- 

ছেন। ইহা শুধু ধতিহাপিকের সত্যান্ন্ধিৎসা নহে, নীতিবিদের শুক্ক সমালোচনা নছে-_ইহ! 

কবির হৃদয়ের ধন। তাহার রাজগণ ব্যক্তিত্বের দাবী রাখেন না, রাজদও ধারণের অপেক্ষা 

রাখেন না। তীহারা আজ হতরাজ্য হইয়াও সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক-_মানব হইয়াও 

কোটীকল্প পরমায়র অধিকারী । তাহারা শুধু ভারতের নহেন, বিশ্বমানবতার সম্পদে গরীয়ান্। 

বিবয় গৌরবে রঘুবংশ চমৎকার । কিন্তূ কেন যে রাজা অগ্নির্ণের সমুচিত মরণের সাথে স:থেই 

কবি কাব্যের যবনিকা টানিয়! দিলেন, তাহ! কবিই জানেন | 

রঘুবংশের আদি শ্লোকেই মহাকবি তাহার “উপমা কালিদাসন্ত” এই বিশ্বজনীন প্রশস্তি 

সার্থক করিয়াছেন । ভারতীয় দার্শনিক কৰি প্রার্থনা করিতেছেন বিশ্বজনক জননীর নিকট, যেন 

শব ও অর্থের চরমরূপে তীহার কাঁব্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কাব্যকলার উপজীব্য বাক্য ও তদন্ুগ 

অর্থ; যেমন ভাস্কর্ষের উপাদান তৃণকাষ্ঠ প্রস্তরাদি | শিল্পীর নৈপুণ্যে অতি সাধারণ পদার্থও অন্ত- 

রূপে প্রতিভাত হইয়া হৃদয়ে অনাবিল আননোর স্থঙ্টি করে। ভাবব্যঞ্জনার মাপকাঠি দিয়া তাহার 

শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করা হয়। স্থষ্টির প্রথম হইতেই বাক ও অর্থ নিত্য মিলিত। 
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সেই জন্যই নিত্যমিলনের প্রতীক বিশ্বজনক জননীর সঙ্গে বাক্য ও অর্থের উপমা । কালিদাসের 
উপমায় অনেকস্থলে শ্রুতি-ম্থৃতির সন্নিবেশে অনেকেই তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। 
কিন্তু পাশ্চাত্য ভাৰে ভাবিত তাহারা একথা ভাবিয়া দেখেন ন! যে, ধর্ম জিনিষটা অভারতীয়- 

দিগের জীবনের একটা ছুর্বোধ্য ব্যাপার | তাই ধমর্জগতের সঙ্গে কাব্যজগতের মৈত্রীস্থাপন 
করিবার কথ তাহাদের কল্পনায় আসেনা । কিন্তু ভারতবর্ষের আর্ধজীবন সম্পূর্ণরূপে অন্ত ধরণের । 

তাহা ধর্মের অক্ষয় ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ধর্মকালিদাসের শ্রোতাদিগের কষ্টকল্পনার বস্তু নয় 
ইহা তাহাদিগের স্বতাব লিদ্ধ। আমাদের কবির কল্পনায় পত্রী, পুত্র ও পতি যথাক্রমে "শ্রদ্ধা 

বিত্তং বিধিঃ।” আর্ধভারতীয় জীবনের আদর্শের সহিত ইহার কেমন সুন্দর মিল আছে, তাহাই 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

রঘুবংশের প্রথমে কবি আদর্শ রাজ-চরিব্র আকিয়াছেন। রাজারা আদর্শ ক্ষত্রিয় এবং 

আদর্শ ব্রাঙ্ষণের গুণাবলির অধিকারী । ব্রাহ্মণোচিত সংযম, ধর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, তপন্ত। যাগ-যজ্ঞ 

ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই; এক বথায় তাহারা 'আজন্ম শুদ্ধ । আবার নীতিকুশলতা", 

বিজিগীষা, হুন্দর সমস্থ শরীর, অমিত পরীক্রম, তীমকান্ত ক্ষত্রিয়গুণে তাহারা অলঙ্কৃত। কাব্যে 

যে সকল সৌভাগ্যবান রাজার স্তরতি রহিয়াছে, কবির প্রতিভাম্পর্শে তাহারা অমর হইয়া 

গিয়াছেন। সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ তাহাদের চিরন্তন প্রজা, আর রাজোচিত মাহাস্ম্যের 

গৌরবে সমুজ্জল তাহারা! এই সকল প্রজার জন্য “সম্ভ,তার্থ” | 
রাজ! দিলীপ রঘুবংশের আদর্শের প্রতিনিধি । রাজার গ্রজাহিতসাধন উপলক্ষ্য 

করিয়া! কৰি উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন,--“তং বেধা বিদধে নুনং মহাভূতসমাধিনা”_বিধাতা যেন 

তাহাকে পঞ্চ মহাভুতের স্ল্পমাংশ দ্বারাই নিমণণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুণ থাকিলেই সখ হয় 

না, বরং ধাগিকের জীবন ছুঃখময়। দিলীপেরও একটা ছুঃখ, তিনি অপুত্রক। প্রজায়ৈ 
গৃহমেধিনাম্” রঘুবংশীঃ দিগের প্রথা অনুসরণ করিয়! দিলীপ বহু ভার্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু তাহার বাসন পুর্ণ হইল ন] দেখিয়া প্রধান! রাণী হুদক্ষিণার সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে 

যাত্রা করিলেন। 

পথে স্বভাব সুন্দর দৃষ্ঠ,_প্রকৃতির অভিরাঁম লীলাবৈচিত্র্য। কালিদাস রাজচক্রবর্তী 

হইতে তপোবনের অধিবাসী পর্যন্ত সকলকেই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আনিয়া ধ্লাড় করাইতে আনন্দ 
পাঁন। প্রকৃতিই জীবনকে পূুর্ণতা-সম্পদে সম্পন্ন করিয়া দেয়। মানুষের জীবন যাক্রায় তাহার 

সহযোগ অপরিহার্য । ড/1০:৫5%/0154-এর 14005 0ঠর মত শকুস্তলা প্রককৃতিরই পালিতা 

কন্তা। প্রকৃতিমাতার শ্নেহরসে তাহার অন্তর-বাহির পুষ্ট বলিয়া তাহার স্বাভাবিক পবিত্রতা 

সকলেরই মন কাড়িয়া লয়। ভবভৃতি যখন রামের সীতা নির্বানরূপ কঠোর কার্যে বাসস্তীকে 
মুচ্ছিত করাইলেন, তখন তিনি এই বাতর্ই দোষাম্বেধীদের শুনাইলেন যে, ভালমন্দ বিচারের 

পরিমাপক প্রকৃতিই। বাসন্তী বহিঃপ্রক্কৃতির প্রতিমামাত্র, যদিও সীতার দগ্কারণ্যবাসের 

€পিয়সহি'। তবতৃতি কালিদাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন | 
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কালিদাসের শ্রব্যকাব্য আলোচনা করিতে বসিয়! আমরা শকুস্তলাঁকে প্রকৃতির কোল 

হইতে টানিয়া আনিলাম কেন, সে বিষয়ে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। রসগ্রাহী 
গুরুপ্রসন্ন তট্রাচার্য মহোদয় সত্যই বলিয়াছেন--"715 11510025831 15 ৪ 0061601 

01001060201 00605 18051 0290 ৪. 0:8109.” কালিদাসের বিক্রমোর্বশী ত্রোটক দৃশ্ত- 

কাব্যের অপেক্ষা! বরং কৰিতারই পরম রমণীয় বিকাশ । কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা স্বভাবতঃই 

মানুষের হৃদয়ে । বিক্রমোর্শীতে আমর] রসের দিকটাই অনেক বেশী করিয়া পাই, ঘটন! 

পরম্পরার নাটকীয় বিস্তার যেন এখানে গৌণ। অভিজ্ঞান শকুন্তলাও তেমনি একখানি মনোহর 
শ্রব্যকাব্য। যদিও বাহতঃ ইহ৷ পঞ্চসন্ধিসমন্থিত নিছক ন।টক। শকুন্তলা পড়িতে পড়িতে আপনা 

হইতেই চক্ষু মুদিয়া আসে। যেন বাহিরের দৃশ্তে কি হইতেছে, তাহা! দেখিবার, জানিবার 
প্রয়োজন মিটিয়৷ গিয়াছে। শুধু মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে কোন্ ভাষায় রসের অভিনয় চলিতেছে, 

তাহাই এখানে মুখ্য । তাঁববিলাসী কালিদাস তাই নাটককেও ভাবুকত1 দিয়া সযত্বে ঘিরিয়] 

রাখিয়াছেন, যাহাতে নিষ্ঠুর বাস্তবের সহিত সংঘর্ধে নাটকের অকাল মরণ না ঘটে । আদর্শবাদী 
তারতীয় জীবনের অভিব্যক্তি *নাট্যকলায়, আর কালিদাস এই ভাঁরতমন্ত্রেরই উপাসক। তাই 
তাহার দৃশ্তকাব্য গ্রীক নাট্যসাহিত্যের মত ঘটনাসর্বস্ব নহে-_তাই তাহার ঘটনাকে অনেকাংশে 
বর্জন করিবারও শক্তি আছে। পূর্ণ মাত্রায় স্বভাব কৰি বলিয়াই তাহার শকুস্তলার স্বভাৰ ছুন্ার 
জীবনের প্রথমাংশ হুইয় উঠিয়াছে একটা প্রচণ্ড ভুলের অভিশাপে বিরছ-বিধুর ; পরে নিসর্গের 
অপরিসীম স্নেহের আকর্ষণে কুটাল নাগরিক সংযমহীনতার প্রতীক ছৃষ্যন্তের শির যথন শকুন্তলার 

চরণে লুটাইয়া পড়িল, তখনই শকুস্তলার জীবন মিলন-মধুর | কালিদাস প্রেমের জয় গাহিয়াছেন, 

প্রেমকে গ্রক্কৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে সার্থক করিয়াছেন। মূর্ত প্রেম শকুস্তল “স্থতথিঃ অঙ্ট রাস্তা” 

বিশ্বনিয়স্তার প্রথমতম স্থষ্টি,__সত্য, শিব, হুন্দরের মিলন বেদী । 

ধাহারা মহাপুরুষ, তাহারা অবৃষ্ঠ চক্রীর চক্রে ভীত হুন না-বিপদ যতই ঘনীভূত 
হইতে থাকে, ততই তাহাদের শক্তির স্কুরণ হইতে থাকে | তাহারা প্রয়েরজন বোধ করিলে 

পৃথিবীর যাবতীয় কার্য অক্রেশে অল্নান ব্দনে সাধন করিতে পারেন। পুত্র লিগ্মায় মহারাজ 

দিলীপ আজ নন্দিনীর পরিচারক। ইহাতে তীহার ক্ষোভ না হইয়া আনন্দ হইয়াছে। তাহার 
ধমপত্বী স্দক্ষিণা'ও অদৃষ্টকে সানন্দে মানিয়া লইয়াছেন। কি অদ্ভূত পরিবতনন ! 

সেবাপরায়ণ মহারাজ দিলীপ যখন ছায়ার মত বনে বনান্তরে নন্দিনীর অনুগমন করিতে 

লাগিলেন, তখন প্রকৃতি রাজসেবার অধিকার পাইয়া! নিরতিশয় হর্ষ লাভ করিল। পাখীর 
কলকাকলীতে দিলীপ আপনার জয় গান শোনেন, লতা হইতে ফুল ঝরিয়! পড়ার মধ্যে মাঙ্গলিক 

লাজ বর্ষণ দেখিতে পান, কীচক শব্ধ শুনিয়া মনে করেন বুঝি বনদেবী গানের সাথে সাথে বাশী 

বাজাইতেছেন, আবার ক্ষিপ্ধ পবন প্রবাহে চামরব্যজন মুখ অশ্নভব করেন। রাজচক্রবর্তীরি 
সিংহাসন আজ বনানীর অর্বত্র। মেঘদুত ও কুমারস্তবে প্ররুতির ছবি অকিতে গিয়া কৰি 
তাহাকে 1169175:০ করিয়া! তুলিয়াছেন। _এখামেও সেইধারা তিনি অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন ;- 
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“শশাম বুষ্ট্যাপি বিন! দবাগ্িঃ 

আসীৎ বিশেষা ফলপুষ্প-বৃদ্ধিঃ ॥” 

রাজার উপস্থিতির মাহাস্ম্যে দবাগ্সি বারিবর্ষণ বিনাই শান্ত হইল, সহসা! ফল ও গুষ্পের 

অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইল। 

তারপর অষ্টনুতি মহাদেবের কিন্কর দ্রিলীপকে পরাভূত করিল। এখানে কালিদাস 
অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্তের অবতারণা করিয়াছেন । 811199135৪1€কে যেমন নাটকের চরিত্র- 

বিকাশের প্রয়োজনেই এইরপ দৃপ্ত সথষ্টি করিতে হইয়াছে, কালিদাসকে কেবলমাত্র সেই উদ্দোশ্তেই 

এই প্রকার সৃষ্টিতে প্রবর্তিত হইতে হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, ইহা! মহাঁকবির বিশ্ব 
প্রেমিকতার নিদর্শন। প্রান্কৃতিক ও অতিগ্রাক্কতিকের মধ্যে তিনি অলঙ্ব্য প্রাচীর তুলিয়া দেন 
নাই; অতি-প্রাক্কৃতিকের হস্তে প্রাকৃতিকের পরাঙব ঘটান নাই, বরং তাহারা একে অন্ঠের 

সাথী। “মনুষ্াদেৰ মহারাজের প্রকৃতিগত মহত মায়াসিংহের আকর্ষণে ধুলি-ুষ্িত হয় নাই। 
সিংহের ঘুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া! দ্বিলীপের আত্মনিবেধন জগতে ছড়াইয়া পড়িল। কত প্রলোভন 

রাজার সন্থুখে! * 

একাতপত্রং জগতঃ প্রতৃত্বং 

নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুষ্চ |, 

কল্যাণরাশির তোক্তা বলিষ্ঠ শরীর,_প্রঞ্জাদের নিকট পিতার সম্মান কিছুই তাহাকে 
বিচশিত করিতে পারিল না। তিনি যদি নন্দিণীকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইণে তাহাকে 

দোষ-ভাজন হুইতেও হইত না। মোটের উপর ত্যাগের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার পক্ষে যতগুলি 

নুবিধা রাজার প্রয়োজন ছিল, সবগুলিই তাহার করতলগত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ তোগের 
আনন্দকে ছাপাইয়া বু উধে”উঠিপ, গ্রবনক্ষত্রের মত মানব ইতিহাসের আকাশে চির-উজ্জবল 

হইয়া রহিল। কাপিদাদকে ভোগলো!পুপ কবি বলিয়াই ধাহার! জানেন) ত|হারা একদেশদশাঁ। 

মহাকবিকে ঠিক ঠিক জানিতে হইলে তাঁহার রচনা] অখণ্ডভাবৰে দেখিতে হইবে । তোগকে 
যখন তিনি কাব্যের কোঠায় 'আমন্্ণ করিলেন, তখন তাঁহার উপচার সম্ভার দেখিয়া পাঠকের 

মনে বিশ্যয় জাগে, আবার ত্যাগের মহিমা চিত্রত করিতে গিয়া! কৰি সর্বত্যাগী নিরাভরণ 

নিরাবরণ শঙ্করের কথ। ম্মরণ করিয়াছেন। তিনি সংসারের ছুইটী বিপরীত ভাবের সমুদ্রে 

অবগাহন করিয়াছেন, ইহ! তাহার পক্ষে অশীম কৃতিত্ব। তিনি যাহাই পাইয়াছেন, তাহাই 
অকাতরে বিলাইয়! দিয়াছেন। দিলীপ কবির ধন-ভাগারের নিধি। 

রঘু জন্মিলেন মূত'মিহোত্সবের স্তায়। নান্দনীর সেবা সার্থক হইল। রাজারাণীর 
হৃদয়ে বাৎসল্যরসের জোয়ার আসিল। কালিদাস দাম্পত্য প্রেমের গ্রন্থি করিয়াছেন পুত্রকে । 
তাহার রাজগণ পুত্র জন্মের জন্ই দার পরিগ্রহ করেন। বিক্রমোর্বধীতে আয়ুস্ এবং শকুস্তলায় 

ভরত পৃতি-পত্বীর মাঝে দীড়ীইক়্াছে। ক্রমে রঘু বড় হইলেন-_-ধীরে ধীরে যৌবন আসিয়া 
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তীহার শৈশবকে নিরস্ত করিল। রঘু-সহায় দিলীপ “বিভাবস্ঃ সারধিনেব বায়ুনা”_-পবন-সহায় 

অগ্নির ন্তায় শত্রু পক্ষের অসহা হইয়] উঠিলেন। 
শততম অশ্বম্ধের অশ্ব ভীরু দেবরাজ অপহরণ করিলেন। ক্ষত্রিয় কুমার রঘু তিরস্কারে 

তাহাকে অস্থির করিলে তিনি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নির্ভীক রঘু তাহা 
শুনিবেন ফেন? যুদ্ধ আরম্ত হইল। মানুষ রঘুর তেজে বজ্রের শক্তিও পরাহত হইল। 

কালিদাস মানুষকে অমরের আসনে বগাইলেন। ইন্ত্র সন্থষ্ট হইলেন। দিলীপ বুঝিলেন, তাহার 

বংশ আজ নুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে । তিনি রাজত্বের গুরুভার হইতে মুক্তি লইলেন। রঘু 
বসিলেন সিংহাসনে । 

তারপর দিথ্িজয়ের নিষ্ঠুর আনন্দে সৌমদর্শন রঘু হইলেন ভয়ানক । পরাজিত রাজারা 
তাহার চক্রবতিত্ব মানিয়া লইলেন। অখণ্ড ভারতে তাহার একনায়কত্ব স্থাপিত হুইল; তাহার 
ক্ষা্রতেজ সফল হইল। মেঘদুতে মেঘের যাত্রাপথ নির্দেশের মত এখানেও কৰির ভৌগোলিক 

জ্ঞানের অবিসংবাদী প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ, ছন্দ লঘুপদক্ষেপে জয়শীল রঘুর কীতি- 

কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া চপিয়াছে। কবির কল্পনা তীরবেগে ছুটিয়! চলিয়াছে,_-এক 
মুতের জন্য ঈাড়াইবাঁর অবসর নাই, যেন তাহাতে দিপ্বিজয় অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে । কবির 
বীররস চিত্রনে দক্ষতা নাই একথা ধাহার! বলেন, তাহারা মনোযোগের সহিত রঘুর ইন্দ্রের 

সহিত বুদ্ধ এবং দি্বিজয়ের অংশ পড়িয়া দেখিবেন। 

বিশ্বজিৎ য্জের দৃশ্ত। সর্বস্ব দক্ষিণ! দিয়া তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় দিলেন,_ 

“মুৎপাত্র শেষামকরোদ্ বিভূতিম”। অকালে প্রার্থী কৌৎস আসিয়া তাহার স্ততি করিলেন 

পের্য্যায়গীতগ্ত সুরৈ হিমাংশোঃ 
কলক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরে! হি বুদ্ধেঃ।” 

- পর্যায়ক্রমে সুরগণ হিমাংশুর এক একটী কল! পান করিবার ফলে তাহার যে ক্ষয় হয়, তাহা 

বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্লাঘনীয়। অদাতা রঘুর রাঁজকো যদি সম্পদে পূর্ণ থাকিতঃ তৰে কৌৎসরূগী নিখিল 

বিশ্বের জনগণ দুঃখিত হইত। অসময়ে অতি মজ্জন যঙ্গপতি কুবের স্বর্ণ বর্ষণ করিয়া তাহার 

রাজকো পূর্ণ করিয়া দিলেন, রঘুর ও কৌৎসের সমস্ত লজ্জা দূর হইল। কবির কল্পনা-দক্ষতায় 

দাতার দানের মাহাত্ম্য ও গ্রহীতার গ্রহণ মাহাজ্য্যের জন্য পাশাপাশি আসন পড়িল। রাজার 

উপরোধ সত্বেও গুরুতক্ত কৌৎম প্রথিত ধনের এক কপর্দকও অতিরিক্ত লইলেন না। 

রঘুতনয় অজের জীবন অতি বিচিত্র। ইন্দুমতীর শ্বয়ঙ্বর-মভা এবং ইন্দুমতীর বিয়োগ- 

বিধুর অজের মম“ভেদী রোদন-_এই ছুইটাই কবির কল্পনায় বেশ হুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। সভার 

্বার-রক্ষিণী ছুনন্দাও কবি। তাহার সপ্রতিত বর্ণনাভঙ্গী এবং চক্ষুরাগ-বিহ্বল৷ ইন্দুমতীর 

সহিত চিত্তাকর্ষা কৌতুক পাঠকের এনে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। শ্তুদ্ধান্তচারিণীদের অসামান্ত 
আঁলনের দৃশ্ বড় মনোরম। স্বভাব স্থপত কৌতৃছল তাহাদিগকে আরও মনোহরবেশে সাজাইল। 

যে যেখনে ছিল, সে সেইন্থান হইতেই চুটিল সৌতাগ্যশালী অঙ্কে দেখিবার আশায় । 

৩ স্পস্থ ৭ 
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“তথা হি শেষেক্দ্রিয়বৃতিরাসাং 

সর্বাত্বন। চক্ষুরিৰ গ্রবিষ্ট |? 

যেন তাহাদের সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তি একমাত্র নয়নদ্বয়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। কালিদাসের 
উৎপ্রেক্ষার সাবলীলতা পরবর্তী কবিদের রচনায় দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। রাঁজকুমারকে 

দেখিবার আগ্রহ অন্ত কোন কথায় বোধ করি এমন সুন্দর ও সমগ্রভাবে প্রকাশ কর সম্ভব হইত 
না। অন্ত কবিরা স্বাভাবিক রূপকে অবজ্ঞা করিয়। কেবল অলঙ্করণেই ব্যস্ত-_কঙ্কালকে মহার্ 
বন্ধ।লঙ্কার দিয়৷ সাজাইতেই তাহাদের সময় কাটিয়। যায়। কালিদাসের মত এমন সরল সহজ- 
তাবে সৌন্দর্যকে অনুভব করিতে তাহারা যেন লজ্জা বোধ করেন। 

সরসিজমন্বিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং 

মপিনমপি হিমাংশোর্লক্ম লক্ষমীং তনোতি। 

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বন্ধলেনাঁপি তরী 
কিমিব হি মধুরাণাং নাকৃতিমগুনানাঁম্ ॥ 

সুন্দরী তন্বীকে বন্ধলে ভূষিত করিতে তাহাদের আল্মসন্মমনে আঘাত লাগে । 
সতীত্ব লইয়া! অজ নিজ রাজ্যে চলিতেছেন, এমন সময়ে হতাশ গ্রার্থারা একযোগে 

ত্রীহ্কার পথ আগ.লাইলেন। কৃতজ্ঞ যক্ষ-সখার আদরের দান প্রস্বাপন বাণ দিয়া তাহাদের 
ইন্রিয়গ্রীম শিথিল করিলেন-__তীহার! নিদ্রায় আচ্ছন্ন হুইয়| ঢলিয়! পড়িলেন। অবসর পাইয়া 
শোণিতাক্ত বাণাগ্র দ্বারা বিপক্ষের ধ্বজদণ্ডে এই অক্ষরগুলি লিখিয়! দিলেন-_ 

যশে! হৃতং সম্প্রতি রাঘবেন, 

ন জীবিতং বঃ কপয়েতি বর্ণাঃ ॥ 

-অজ এখন তোমাদের যশই হরণ করিলেন; কিন্তু কপাপরবশ হইয়া জীবন অপহরণ 

করিলেন না। কালিদাস প্রচার করিলেন, যদি ভোগ করিতে চাও, তবে ভোগের সামর্থ অর্জন 

কর। “বীর ভোগ্য৷ বহুন্ধরা॥ ৮ তবে কঠোর ও কোমল উভয় বৃত্তিরই প্রয়োজন আছে। 
তারপর একটা করুণ দৃশ্ত। অধৃষ্টের নিমম আঘাতে ইন্দুমতীর পাধিৰ জীবনের সকল 

সুখ অন্তমিত হইল ) রাজার জীবনে সেই যে তামসী রঙ্নীর আবির্ভাব হইল, তাহা আর প্রভাত 

হইল না। 
একদ! নগরোপবনে রাজা দয়িতার সহিত বিহার করিতেছেন। দেবি নারদ 

আকাশপথে চলিয়াছেন মহাদেবকে বীণা শুনাইতে। বীণাটা পারিজাত-মালায় ভূষিত। সহসা 
বায়ুবেগে মালাগাছি খসিয়া পড়িল ইন্দুমতীর উপরে। অমনি ইন্দুমতীর পূর্বজীবনের অভিশাপ 
অস্তরিত হইল, তাহার গতাস্থ্দেহ ভূপতিত হইল। রাজার আতর্রবে সকলেরই নয়নকোণে অশ্র 
দেখ। দিল। 

অজবিলাপ মহাকালেরই বিলাপ। সৌন্দর্যের আকর এমন ভাবে ধ্বংস করিতে বোধ 
হয় মহাকালও কাদিয়াছিল। তাই সমস্ত রঘুবংশ বিলুপ্ত হইলেও এই বিলাপের বিলোপ কখনও 
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হইবেনা | রাজাও সাধারণ মানুষ। ইন্দুমতীর বিরহে তাহার সমুদ্রের মত নিতল গাস্তী্য 

কোথায় চলিয়৷ গেল। 

অভিতগ্তময়োহপি মার্দবং 

তজতে টৈব কথ! শরীরিষু। 

_ স্থকঠিন লৌহও অগ্নির উত্তাপে গলিয়া যায়, আর শোকাগ্নিতে গ্রাণীর অবস্থা কি হইতে পারে, 

ভাবিয়া দেখ দেখি! আজ হইতে তাহার মধুমাস নিরুৎ্সব | রাজপ্রাসাদ সঙ্গীতহীন, রুক্ষ 

বিভীষিকা লইয়। তাঁহাকে যেন উপহাপ করিতেছে | তীহার ইন্দুমতী চলিয়া! গিয়াছে, কিন্ত 

কোকিলের কে কণ্ঠে তাহার স্বর-মাধুরী, কলহংসীদ্দের গতিতে তাহার মদমন্থর গতি, মৃগীদের 

নয়নে তাহার বিলোল দৃষ্টি_ফ্লতঃ তাহার যাহা কিছু ছিল, সবই রাখিয়া গিয়াছে। তবু শাস্তি 

নাই তবু আজ শোকদীর্ণ হৃদয় একান্ত অসহায় হইয়! পড়িয়াছে। প্রেমগ্রতিম৷ আজ পৃথিবীকে 

চিরবিরহে সন্তপ্ত করিয়া বিদায় লইয়াছে। 
বশিষ্ট সাত্বনা দিলেন, কিন্তু “মানুষ” অজ অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে সাত্বনায় শান্ত 

হইলেন না। নিদারুণ শোকাহত রাজা যদি “মরণং প্রককৃতিঃ শরীরিণাম্”__-এই মামুলি কথায় 

প্রকৃতিস্থ হইতেন, তবে কাপিদাপ মানব হৃদয়ের তত্ব জানিতেন না৷ আমরা এই অপবাদ দিতাম। 

কৰি এই পরীক্ষা সসন্মানে পার হইয়া! গিয়াছেন। 
(ক্রমশঃ 



দেবী দুর্গ! 
অধ্যাপক গ্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ 

(৩ ) 

আমাদের দেশে দেবীপুজার দুইটী গ্রকাঁরতেদ আছে। বাসস্তীপুজ৷ পুজার একরপ, 

অপররূপে ইহ] ছুর্াপূজা1। বাঁসম্তীপুজা করিবার নিয়ম এক, ছুই বা তিন দিন। আর ছূর্ণা- 
পূজার বিধি একদিন হইতে আরম্ভ করিয়া একপক্ষ পর্যস্ত। ছূর্গাপুজায় সাতটা কল্পের বিধান 
আছে। ভার মাসের কৃষ্ণা নবমী হইতে আশ্বন মাসের মহানবমী পর্যন্ত যে পুজা তাহাকে 

নিবম্যাদি কল্প' বলে; আন মাসের শুক্ু। প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্যন্ত যে পুজা তাহার নাম 
প্রতিপদা[দি কল্প*) আশ্বিন মাসের শুক্লা বঠী হইতে মহানবমী পর্যন্ত পৃজাকে ধঞষ্ঠ্যাদি কল্প” বলে। 
আশ্ষিন মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্যন্ত পৃজ|কে 'সপ্তম্য।দি কল্প” নামে অভিহিত করা 

হয়। আশ্বিন মাসের মহাষ্টমী হইতে মহ|নবমী পর্যন্ত যে পৃঞ্জা তাহ 'অষ্টম্যাদি কল্প”। কেবল 
যদি মহাষ্মীতে পৃজ। হয় সেই পুজার নাম 'অষ্টমী কল্প' হইবে | এইরূপ কেবল মহানবমীতে 
পূজা হইলে তাহাকে 'নবমী কল্প বলা হয়। বিধি এই যে, সামর্থ্য, সবযোগ ও সুবিধান্থসারে এই 
সপ্তবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন কন্নান্ুসারে দেবীর পুজা হইতে পারে। আমাদের বঙ্গদেশে 
সাধারণতঃ ষষ্ঠ্যাদি কল্পে দেবীর পুজা বিহিত হইয়। থাকে । যষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিন্ববুক্ষমূলে 

দেবীর 'বোধন” ও 'আমন্বণ' করিতে হয়। পরে সপ্তমী হইতে নব্মী পর্যন্ত দেবীর যথারীতি 
পৃজাদি করিয়া দশমীতে বিসর্জন দিতে হয়। পুজার তিন দিনই চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। বলিদানও 
পুজার একটা প্রধান অঙ্গ। 

সাধারণতঃ বাসস্তীপূজ' তিন দিনের পুজা । কালিকাপুরাণে অষ্টমী কল্পের-আর 
“ছুর্গোত্সব-বিবেকে” নবমী কল্পের বিধি আছে। এই ছুই গ্রন্থের মতে এই পুজা ছুই দিন বা এক 

দিন কর! চলে। পৃজাতে চণ্ীপাঠও আছে। যষ্ঠীতে সায়ংকালে বিন্ববুক্ষমূলে” আমন্ত্রণ ও 

প্রতিমার 'অধিবাস' করিয়া রাখিতে হয়। পরদিন সপ্তণীতে আমন্ত্রিত বিদ্বশাখা কাটিয়া! যথা- 
বিধানে পুজা করিতে হর। বাসস্তীপুজার প্রবর্তনকাল-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবতপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, 
৬২ অ+) বলেন, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাসমগুলে মধুমাসে (চেত্রমাসে ) ছূর্গাদেবীর পুজা 

করেন। দ্বিতীয়বারে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধের সময়ে প্রাণ-সঙ্কট-কালে দেবীপুজা 

করেন। বসন্তের ও শরতের পৃজা'র পার্থক্য আছে। বাসস্তীকে কালোচিত পুজা! বলে ; শারদীয়া 
পৃজাকে অকালপুজা বলে, এই টুকুই প্রধান তেদ। অকাল বলিলে আমর] বুঝি কি? সৌর 
বর্ষের মকর-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস অর্থাৎ মাঘ হইতে আবাঢ় পর্যন্ত উত্তরায়ণ; কর্কট-সংক্রান্তি 

হইতে ছয় মাস অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত দক্ষিণায়ণ। শাস্ত্রের বিধি অন্ুমারে এক অয়নে 
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দেবতার জাগ্রত থাকেন, অপর অয়নে নিদ্রিত। যখন তাহার! জাগ্রত তখন “কাল? ; যখন নিদ্রিত 
তখন “অকাল | উত্তরায়ণে দেবতার! জাগ্রত এবং দক্ষিণায়নে তাহারা নিদ্রিত, তাই উত্তরায়ণে 

বাসন্তী কালের পূজা, আর দক্ষিণায়নে শারদীয় অকালের পৃজা। আর অকালের পূজা বলিয়াই 
এই পুজার এত আদর। অকালে দেবতাদের নিদ্রা, কাজেই দেবীকে জাগাইতে হয়, সেইজন্যই 

বোধনের ব্যবস্থা । শারদীয়া পুজায় শুধু আমন্ত্রণ ও অধিবাম করিলেই চলে না, এ পুজায় বোধন 

করিতে হয়। আর এই বোধনই এই পুজায় প্রধান ও বিশেষ কার্য। আমরা যে ছুর্গা পূজা 
করিয়া থাকি সেই দেবীর মুতি সম্বন্ধে দু এক কথা বলা দরকার। 

লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তিক ও গণেশ-মৃতি-সংঘুক্ত ছৃর্নার ধ্যান করিবার নিয়ম আছে। কিন্ত 
এইরূপ একত্র সংযুক্ত মু্তির বর্ণনা একটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও পাঁওয়া যায় না। একমাত্র 
কালীবিল!সতন্ত্রে লক্ষী, সরম্ব তী, কান্তি, গণেশ, অন্গুর ও সিংহসংঘুক্ত ছুর্গাদেবীর আরাধনার 

কথ! আছে। 

আমাদের ছুর্মী দশহুজী, ব্রিলোচনা। দেবীপুরাঁণে (৩২ অধ্যায়) নিদেশি আছে 

“বিধিনা শাসদৃষ্টেন দশবহুত্রিলোচনাম্ ॥ 

£্ারয়েদ ভক্তিযান্ যস্ত দেবীং শাস্ত্রবিশা রদ ॥ ১৯-২০। 
এই পুরাণে দেবীর আর এক মু্তির কথা আছে__ 

“দ্বিভুজ] যা চ বিংশাষ্টা তাবদ্ধোর্দগুধারিণী ॥৮ ৩৩। 
দশভূজা হুর্াপৃজার কথা কালিকা পুরাণে (৬১ অধ্যায়, ২১-২২ শ্লোক) আছে। 

দেবীর রূপ-_মাথায় জটা, অধচন্ত্রের মুকুট, তিনটা চক্ষু, মুখ পুর্ণচন্ত্রের মত, দেহের 
আভা তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য, ঈাড়াইবার তঙ্গী বেশ দ্বন্দর--তাহার দেহ নবযৌবনসম্প, 

সর্বাতরণতূষিত ; দন্ত__মনোহর ) াব-_ উগ্র ত্রিওঙ্জিমাযুক্ত। দেবী মহিবমদদিনী। মূলোখিত 

মুণালবৎ দশবাহ্যুক্তা। দেবীর দশ হাত। সকলের উপরে প্রথম দক্ষিণ হস্তে ব্রিশুল, তাহার 

নীচে খড্জী, তার নীচে চক্র, ক্রমনিয়ে তীক্ষবাণ, শক্তি ; বামবাহ -উধর্ব হইতে ধরিলে পাই-- 

১। খেটক, ২। গুণযুক্ত ধনুক) ৩। পাশ, ৪। অঙ্কুশ, ৫। ঘণ্টা ও পরশু । 

দেবীর নিয়ে ছিন্নশির মহিষ। মহিষের মাথ। কাট! যাওয়ায় খড্গাপাণি দানৰ বাহির 

হইতেছে। এই দানবের হৃদয় শূল দিয়। উদ্ভির হওয়ায় অস্ত্র বাহির হুইয়া পড়িতেছে। অঙ্গ রক্তে 
রঞ্িত, আরক্ত চক্ষু বাহির হইয়া! পড়িয়াছে, আর নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। দেবী 

পাশযুক্ত বাম হস্তে তাহার কেশ ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহার রক্ত বমন হইতেছে, দেবী তাহাকে 

“আঃ, এই শব করিয়া সিংহকে দেখাইয়া দিতেছেন। দেবীর দক্ষিণপদ সমানভাবে দিংছের 
উপর। উগ্রতা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডী, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, অতিচপ্ডা__এই 

অষ্টশক্তিতে দেবী পরিবৃতা। 
দেবী দশভৃজা ব্রিনেব্র!। তিনি দ্বিভুজ হইতে আটাঁশ হাত ধারণ করেন। 

দেবীর পৃজা কয়েকটী পদ্ধতি মতে সম্পর করিতে হয়। সাধারণতঃ বৃহনদিকেখর-- 
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পুরাণোক্জ পদ্ধতি, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেবী পৃজিতা হইয়া 
থাকেন। 

মৈমনসিংহ জেলায় মৎস্যপুবাঁণোক্ত পদ্ধতি ও ছুর্গাক্তি-তরঙ্গিনী মতে পুজা বিহিত 

হয়। রাজসাহী জেলায় বাণীনাথরুত “হর্মাপুজা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেবীর পুজা হইয়া 
থাকে। আরও ছু একটা জেলায় একটু আধটু ইতর বিশেষ আছে। 

দেবীপুরাণ ও দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি বোধ হয় এক নয়। দেবীপুরাণে (২২ অধ্যায় ৭ম 

শ্লোক ) আছে শুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে নয় রাত্রি পৃক্জার ব্যবস্থ।_ 
প্কন্ঠাসংস্থৌ রব শুত্রতশুক্লামারভ্য নন্দিকাম্॥” 

দেখা যাইতেছে দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতির ধারা ইহাতে নাই। এ পৃক্জা যে রামচন্ত্রের 
পুজা অথবা ইহাতে যে অকাল বোধন আছে এ সব কথা কালিকাপুরাণে নাই, বিসর্জনের কথাও 
নাই। এই পুরাণের ধ্যান ও দেবীপুরীণোক্ত পদ্ধতির ধ্যান এক নয়। এই পদ্ধতির ধ্যান কালিকা- 
পুরাণের ধ্যান। দেবীপুরাণে_-২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১ ও ৩২ অধ্যায়ে পৃজ] ও বিধি দেওয়া 
হইয়াছে । এইগুলি হইতে এক রকম পদ্ধতি তৈয়ারী করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া! 

সেগুলি দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি হইয়া যাইবে না। ষ্ 
| কালিকাপুরাণে ৫২ হইতে ৬১ অন্যায় পর্যপ্ত দেবীর আবির্ভাব ও পুজার কথা আছে। 
প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে সেই একই কথা। তবে কাঠামটা বজায় আছে। কালিকাপুরাণে 

দেবীর মৃত্তি তিন রকম--একবার ইনি উগ্রচণ্তা, অষ্টাদশভজা, একবার ভদ্রকালী যোড়শভূজা, 
একবার ছুর্মা, কাত্যায়নী দশতুজ।। এই তিন মু্তিতেই দেবী মহিষমদ্দিী। এই পুরাণের ৬০ 
অধ্যায়ে দেখিতে পাঁওয় যায়_ প্রপম স্থষ্টিতে মহিষাস্থরকে উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় স্থ্টিতে ভদ্র- 

কালীরূপে, এখন ছুর্গারূপে তাহাকে বধ করিয়া থাকেন । 
রঘুনন্দনের তিথিততবে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কালিকাপুরাণোক্ত কয়েকটা বচন পাওয়া যায়। 

সেকালে অর্থাৎ রঘুনন্দনের সময়ে এবং তাহার কিছু পরে কিন্ধপতাবে দেবীপুজা হুইত তাহার 
একটু নমুন! নিয়ে দেওয়া হইল। 

'সপ্তম্যাং বিশ্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপুজয়েৎ। 

পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ। 
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্যাদ্বলিদানং মহানিশি | 

প্রভৃতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ॥' 
দুর্গার লীলার মধ্যে প্রসিদ্ধ লীলা তাহার অন্নরদলন। অস্ুরদলনই মার্কগেয় পুরাণের 

অন্তর্গত দেবীমাহাক্ব্যের বিষয়। দুর্নীপূজকদের এখানি বিশেষ শান্্র। এই গ্রদ্থে দুর্গা সমগ্র 
দেবতাদের সমষ্টিভূত শক্তি হইতে চণ্ডিকা নামে আবিতূর্তহন। তাহাকে তাহারা ক্রোধে 
মহ্যান্থরের উপর ফেলেন। দেবী সমস্ত অস্থরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া 

দিলেন। তারপর চগ্ডিক! ও মহিযান্থরে এক একা যুদ্ধ। শেষে মহিযাম্থরের মাথার উপর 
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দীড়াইয়! তার মাথা! কাটিয়। ফেলিলেন। তখন এই অন্থুর মহিষের আঁকার ধারণ করিয়াছিল। 
কিন্তু তাহার কাধের ভিতর দিয়া অসুর বাহির হইল। দেবী তাহাকেও বিনাশ করিলেন। 
আমাদের প্রতিমায় মার এই মু্তিই আছে। ছবিতেও এই মুর্তি। কাব্যেও এই মুতি। ৭ম 
শতকের মহাঁকবি বাঁণ এই দৃশ্তই তার চণ্ডীশতকের প্রথম শ্লেরকেই বর্ণনা করিয়াছেন। মহিষান্ুর- 
বধ ছাড়াও দেবীমাহাক্স্যে শুস্ত ও নিশ্তস্ত-বধের কথ! আছে। এই ছুই অসুর দেবতাদের 
তাড়াইয়! ত্রিলোক কাড়িয়া লইয়াছিল। দেবতার পার্বতীর সাহায্য চাহিলেন। তিনি তখন 

গঙ্গাঙ্নানে আসিয়াছিলেন। তার শরীর হইতে আর এক দেবী বাছির হইল-নাম অস্থিক! বা 

চণ্ডিকা। শুস্ত নিশুস্তের ছুই সহচর ভৃত্য চণ্ড ও মুড তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ । তাহাদের 
পরামর্শে শুভ্ত এই সংবাদ দিয় দূত পাঠাইল যে, তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। দেবী রাজী 

হইলেন। তবে কড়ার করিলেন যে তাহাকে ধুদ্ধে হারাইতে হইবে। এই শুনিয়! শুস্ত অনেক 

অন্থর লইয়া তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য ধূম্নলোচনকে পাঠাইলেন। তিনি তো সকলকে 
বধ করিয়া ফেলিলেন। চও মুণ্ডের পাঁলা এই বার। তারাও বিপুল সেন! লইয়া গেল। অন্বিকা 

তাহাদের দেখিয়া ক্রোধে জলিয় উঠিলেন। রাগের চোটে কপাল দরিয়া আর এক দেবী বাহির 

হইলেন। ইনি হইলেন কালী-_শীরণ.দহাঁ, ব্যাপ্রর্ম-পরিহিতা, নরসুগহারা, তার প্রকাণ্ড মুখের 

ভিতর দিয়! 1'জহ্বা বাহির হইয়৷ পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে খুব যুদ্ধ বাধিয়। গেল। চগও্ড ও মুণ্ডকে 

মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাহার নাম হইল- চামুণ্ডা। এ নাম ইহার আগে আর কোথাও 
পাওয়া যায় নাই। পরে মালতী-মাধবে আছে । এই বার শুন্ত বিপুল বাহিনী লইয়! অগ্বিকার 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আমিলেন। দেবতারা সব দেহধারণ করিয়া অস্থিকার দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন। 

অন্থরদিগের ভিতর ছিল রক্তবীজ। তার রক্ত মাটিতে পড়িলেই আর রক্ষ1 নাই--অমনি এক জন 

জন্মিবেন। যুদ্ধ চলিল। এদিকে রক্তবীজের রক্তে অসংখ্য অস্থর উৎপন্ন হইতে লাগিল। চগ্ডিকার 
তখন আদেশ হইল-_চামুণ্ড ! রক্তবীজ্জের রক্ত মাটিতে পড়িবার আগেই খাইয়া ফেল। শেষে রক্জ- 

শূন্য করিয়া ক্লান্ত অস্থরকে মারিয়! ফেলিলেন। অতঃপর দেবীর সিংহ অন্থরদের মধ্যে মহাত্রাসের 

উৎপাদন করায় নিশুস্ত দেবীকে আক্রমণ করিলেন। তুণুল সমর হইল। নিশুস্ত পপাত মমার 

চ। শুস্তকে দেবী নিহত করিলেন এই এক আখ্যায়িক। 

দর্নার আর একটী মুর্তি আছে। সে মুতি যোগনিদ্রা বা নিদ্রাকালরূপিণী। হরিবং 
(বিষ্তপর্ব ২ অ*') বৈশন্পায়ন বলেন,_-+দেবকীর পুব্রনাশে কংশের মতলব নষ্ট করিবার জন্য বিষ 
পাতালে যান। সেখানে তিনি নিদ্রাকালরপিণীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সহায়তা করিলে 

তিনি তাকে সার! ছুনিয়ায় জাহির করিয়া দেবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি যশোদার -নবম 

সন্তানরূপে সেই দিন জন্মিবেন, যেদিন তিনি দেবকীর অষ্টম পুক্রন্ূপে জন্মিবেন। তারপর উত্য়কে 
বদলাবদলি করা হইবে। তাকে পাহাড়ে লইয়া গিয়া ফেলিয়! দেওয়া হইবে। তখন তিনি 
অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়। তাহারই সমান গৌরব পাবেন। ইন্ত্ররার স্তরতি করিবেন ও 

তাহাকে কৌধিকী নাযে তীর ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আর ইন্ত্র বিদ্ধ্যপর্বতে তার 
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অনন্তকাল বাসের ব্যবস্থা করিবেন। যেখানে তিনি বিষ্ু-ধ্যান করিয়া শুস্ত নিশুভ্ভ বধ করিবেন 

এবং জীব বলিদ্বারা পৃজিত হইবেন। 
এই একই আখ্যায়িক৷ আবার বিষুপুরাণ (৫.১) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে আছে। 
আর এক পুরাণের মতে ইনন বিষ্ণুর যশোভাক্ (মার্কগডেয় ১,২৪৮) কল্লাস্তে যখন 

বিষুঃ অনন্ত সমুদ্রে যোগনিদ্রাতে রত হলেন, মধু ও কৈটভ তাঁর কাছে আম্িল। মতলব 
্রহ্মাকে নাশ করিবে। কিন্তু বি চক্র পিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলেন। যোগনিত্রা 
এ সময় কি করিলেন! ব্রন্ধা তাহাকে আরাধন] করায় তিনি বিষুরর চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। বিষুঃ 
জাগিয়! উঠিলেন। অনুর বিনষ্ট হইল। 

মহাভারতে দেবীকেই কৈটভনিহছন বলা হইয়াছে । 

যে সময় মহাভারত লেখা হয় তখন ছুর্গার পুজা খুব প্রতিত্ঠিত। হরিবংশ ও অন্ঠান্ঠি 
পুরাণের সময়ও খুব চলিত। 

মংস্কত-সাহিত্যের আর এক শাখার দুর্গাপূজা ছাপিয়! উঠিয়াছিল। সেটা হইল তত্্ব। 
তন্ত্র আর একট! ধারা এই যে, হুর ও পার্বতী কোন ন! কোন রূপে কখোঁপকর্থনে নিধুক্ত আছেন। 

সাধারণতঃ উম বা পার্বতীক্েই পাঁওয়। যায়। ইনি পতিকে কেননা কোন পদ্ধতি জিজ্ঞাস 

করিতেছেন। শিব উত্তরে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশের বৈশিষ্ট্য এই ষে, প্রণালী বা বিবরণ- 

গুলি নূতন ধরণের। বেদসন্মত পুরাতন পদ্ধতির স্থ[নে নূতন মত প্রচার । 



বলদেবের প্রমেয় 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 

প্রথম্ম প্রম্মেত্ 

প্রতৃপাদ শ্রীঅতুলকৃঝ্ক গোস্বামী 
গৌতমীয় তন্ত্রেও__ 

দেবী শ্রীরাঁধিকা পরা, সুতরাং তিনি কষ্ময়ী, তথাপি পরদেবতা, সর্বলক্মীময়ী (সকল 

লক্ষ্মীর অংশিনী ), সর্বকাস্তি এবং সন্মোহিনী ইতি। 

[ প্রথম প্রমেয় ১*ম শ্লেরকে যে “নিত্য লক্ষ্যাদিমত্ব শ্রীকৃষ্ণের তারতম্যের প্রতি একট 

হেতু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এ পদের মধ্যস্থিত আদি শব্দের অর্থ নিত্যধামত্ব বুঝিতে 

হইবে। 1 
আদি শব্দের-গ্রয়োগ বশতঃ নিত্যধামত্ব বুঝায় যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭1২৪১) 

চৈতন্ত চরিতামুতে আছে-_ 

“দেবী কহি দ্যোতমান! পরম হ্থুন্দরী | 

কিংবা কৃষ্ণপৃক্তা ক্রীড়ায় বসতি-নগরী ॥ 

“কৃষ্ণময়ী” কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। 

যাই যাই! নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ 
কিংবা! প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। 

তাঁর শক্তি তার সহ হয় একরূপ ॥ 

কৃষ্ণ বাঞুা পৃতিরূপ করে আরাধনে । 
অতএব রাধিকা নাম পুরাঁণে বাখানে ॥ 

অতএব সর্বপৃজ্য1 পরম দেবত!। 

সর্বপালিক] সর্ব জগতের মাতা ॥ 

'সর্বলক্ষী” শব পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। 
সর্বলক্ষীগণের তিহো! হয় অধিষ্ঠান ॥ 

কিংবা সর্বলঙ্ষী কৃষ্ণের ষড়বিধ এশ্বর্য। 

তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বশক্তি বর্ষ ॥ 

সর্ব সৌন্দর্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে । 
সর্বলক্্ীগণের শোভা হয় যাহা হেতে ॥ 
কিংবা কান্তি শবে কৃষ্ণের সর্ব ইচ্ছা! কছে। 
কৃষ্ণের সকল বাঞ্া রাধাতেই রহে। 

৪--২৮ 
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রাধিক] করেন কৃষ্ণের বাঞ্িত পুরণ । 

সর্বকান্তি শব্বের এই অর্থ বিবরণ ॥ 

জগংমোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী। 

অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥৮ 

প্রশ্ন হইল, “সেই ভগবান কোন্ স্ানে অবস্থান করেন।” ইতি 
উত্তর হইল, «আপন মহিমায় ।'” ইতি। 
মুণ্ডক উপনিষদেও--( ২1২৭) 

এই আত্ম দিব্য ( অপ্রাকৃত ) ব্রঙ্ধপুর পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইতি 
খথেদে ৩--( ১/১৫৪।৬ )-- 

আমর1 আপনাদিগের ছুই জনের সেই প্রসিদ্ধ গৃহে গমন করিতে কামনা করি। যে 

গৃছে গ্রশস্ত বিষাণবিশিষ্ট কামধেন্্র সকল বিচরণ করিয়া থাকে। 

এ বিষয়ে শ্রতি বলিতেছেন, সেই ভেচ্ছাবাঁ উরুগায় * শ্রীক্ষ্ণের পরমপদ প্রচুর 
পরিমীণে (অসংখ্য ) প্রকাশ পাইতেছেন। ইতি। 

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষেদও--( উত্তর ৩৫ )-- 

“সেই সপ্তপুরীরা মধ্যে গোঁপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ।' ইতি । 
জিতন্তে স্তোত্রেও-_ 

'বৈকু্ঠ নামক লোক যাহা দিব্য যাঁড়গুণ্যসংঘুক্ত অবৈষ্ণবগণের অগ্রাপ্য প্রাকৃত 

গু€ত্রয়শন্য, ভগবন্র পাঞ্চকা'লক নিত্যসন্ধগণকক পরপৃরিতা সভ। এবং প্রাসাদ সংঘুক্ত 

বন, উপবন, বাপ, কৃপ, ত'্ড়াগ, বৃক্ষসমূহে স্ুশে। ভত গ্রক্কৃতির অতীত অধুত সৃর্ষের গ্রভাবিশিষ্ট 

পরম মঙ্গলময় এবং দেববৃন্দের বন্দনীয় ইতি। 

ব্রহ্ম সংহিতাতেও--( ৫1২) 

সেই মহতো মহায়ান্ স্বয়ং ভগবান প্রীকষ্জের স্থানের নাম হইতেছেন শ্রীগোকুল) তাহার 

* এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য পৃজাপাদ কবিরাজ গোস্বামী (জ্রীচৈতগ্তচরি হামৃত আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 

সুন্দর বলিয়াছেন-- 

এই শব দুই প্রকারে ব্যাখাত হইতে পারে-- 

নানাপ্রকারে তিনি গীত হইয়া ধাকেন। অথবা শ্রেষ্ঠ বক্তি কতৃক যিনি গীত হইয়া থাকেন। উরুধা গীয়তে 

উরুভিগাঁয়তে বা। | 

1 সপ্তপুরী যথা--অযোধা, মধুরা, মায়া, কাণী, কাকী, অবস্তী, দ্বারক]। 

অভিগমন, উপাদান, ইজযা, অধায়ন, সমাধি এই পাঁচটা পঞ্চকাল। ধাঁহারা এই পঞ্ককালপরায়ণ তাহারা 
পঞ্কালিক। 
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আঁকার সহত্্পত্র কমলসদৃশ। তরী কমলের কণিকাই তাহার ধাঁম। সেই ধাম অনন্ত বা 
সংকর্ষণের অংশে অনািকাল হুইতে প্রকট রহিয়াছেন। ইতি। 

পূর্বে যে সকল প্রমাণবাক্য প্রদশিত হইল, তাহাতে ব্রহ্ধাদি শের প্রয়োগ থাকায় 
ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই মহেখের ভগবান্ প্রপঞ্চে আপনার স্বরূপতৃত ধাম সমূহকে 
অবতারিত করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাঁকেন। 

অন্তজনগণ সচ্চিদানন স্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে যেমন সাধারণ মানবতনয় বলিয়া নিরূপণ 
করে, সেইব্বপ শ্রীগোবিন্দের মথুরাদি ধামকেও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত বলিয়৷ নিরূপণ করিয়া 

থাকে | 

অনস্তর নিভ্যলীলাত্ব। সেই শ্রতি-( বুহদারণ্যক ৩1৮৩) 81৬1৭) 

যে ব্রহ্গনিষ্ঠ গুণবন্থনিত্য তাহা হইয়াছে এবং হছইবেও। ইতি এক অদ্বিতীয় দেবতা 
নিত্যলীলায় অনুরক্ত। তিনি বিশ্বব্যাপী হুইয়াও তন্তব্যাপী, বিশ্ববামীর অন্তর্যামী হুইয়াও 

তক্তের অন্তরে অন্তরাত্মারূপ অহরহ প্রকাশমান। ইতি--(81৯) 
স্বৃতি ও গীতা-_-ভগবান্ শ্রীৃষ্চ বলিতেছেন, “হে অঙ্গুন আমার জন্ম ও কর্ম অগ্রারত- 

তাবে অনুগ্রাণিত। যে ব্যক্তি ইহ] যথার্থরূপে জানিতে পারে সে দেহত্যাগের পর পুনরায় 

জন্মগ্রহণ করে না;_-আামাকেই পাইয়া থাকে। ইতি। 
প্রীহরির আকার সর্বদাই অনন্ত বলিয়া, পার্ষদগণ অনন্ত বলিয়া, ধাম অনন্ত বলিয়া এবং 

সেই সাকারাদির মধ্যে কোন প্রকার তেদ নাই বলিয়া তাহার সেই কর্ণ বা লীল! নিত্য 

হইতেছেন। স্ুপ্রসিদ্ধ তববিদ্গণ ইহাই বলিয়! থাকেন । 
ইতি প্রমেয়রত্বাবলীতে তগবৎ পারতম্য গ্রকরণ প্রথম প্রমেয় । 



বাংলার অতীত গৌরব পাহাড়পুর 
শ্রীযুগলকিশোর পাল বি, এল্ 

প্রত্বতত্বের দিক দিয় বাংলায় পাহাড়পুরের নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

পাছাড়পুরের নাম প্রথমে 8001721290 781011001-এর [০1291 দৃষ্ট হয়। তিনি 785. 

[71015 0021791র নিদেশে ১৮*৭-১৮১২ খ্রীপ্টাবে পুর্বভারতের দেশ সকল পরিদর্শন করিয়া- 

ছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রত্বতত্ব বিষয়ে যে ৫৫নং গবেষণামুলক পুস্তক ( 86:01: ) 

[20881010175 ৪ [21021001) 361581.” প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! হইতে আমরা 

পাহাড়পুরের অতীত ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব বিষয়ে অনেক নুতন তথ্য অবগত হইতে পারি। 

প্রত্বতত্ব বিভাগের এই 15101: লিখিয়াহেন ভারত সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

কমচারী রাওবাহাছুর শ্রীঘুক্ত কে, এন দীক্ষিত, এম-এ। এফ, আর, এ, এস্-বি। 

কলিকাতা! হইতে দাঞ্জিলিং পর্যন্ত বিস্তুত পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইনে জা'মাঁনগঞ্জ নামে 
যে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, তাহা হইতে ৩ মাইল পশ্চিমদিকে এই পাহ্থাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। 
পাহাড়পুরের ভৌগপিক অবস্থান অক্ষবৃত্ত হইতে ২৫২+উত্তরে ও দ্রাক্ষিমারেখার ৮৯*৩ পূর্বে 

(2524. 77০ 893 18. [088 ). এই গ্রাম উত্তর বঙ্গের সমতলভূমিতে অবস্থিত। বর্ষা" 
কালে বৃষ্টির জল এই সমস্ত অঞ্চল ধৌত করিয়া গঞ্গ৷ ও ত্রহ্গপুত্র নদীতে প্রবাহিত হুয়া 
থাকে। এই সমতল ক্ষেত্রের একস্থান পাহাড়ের মত উচ্চ, সেই স্থানের নাম পাহাড়পুর । 
এই পাহাড় হইতেই বোধ হয় পাহাড়পুর নামের উৎপত্তি। 

খ্ীস্টশীয় ১৮*৭-১৮১২ অবে 880181191) 1811160% সাহেবের দেশ পরিদর্শনের সময় 

দিনাজপুর জেলায় পাহাড়পুর অতীত ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনরূপে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

তিনি এইস্ানে ১০* হইতে ১৫* ফিটের মধ্য মাপের একটি খাড়া উচ্চ ইঞ্টকের স্তপ দেখিতে 
পান। স্থানটী জ্রনলে পরিপূর্ণ ছিল এবং স্ত,পের মাথার উপরে একটী বৃক্ষ দণ্ডায়মান দৃষ্ট ১ 

হইয়াছিল। ইহার পর ড/52300% সাহেব কতৃকি এই স্থানটা পরিদৃষ্ট হয়ং। তাহার 

পর ১৮৭৯ ্রীস্টাঝে স্তর আলেকপান্নার কানিংহাম (৪12 415:520৩7 0010111120910), (ইনি 

সেই সময় ভারত সরকারের প্রত্রতন্ব বিভাগের ভার প্রাপ্ত কমচারী ছিলেন) এই স্থান পরিদর্শন 

করিয়! এই স্থান সম্বন্ধে তীহার মন্তব্যগুলে প্রত্বতৰ বিগাগ কর্তৃক গ্রাকাশিত বিবরণীতে ৩ লিপি- 

* বতমান প্রবন্ধটার জন্ত 13175007 052781 ০ 81058501008 21111019, 1২80 73917900114. 

10189171 লিখিত '+410178501027081 01010011210. 55 _14559%8109 ৪ চ91091091, 892851" নামক 

পুন্তকের প্রথম অধ্যায় হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। 

৯1] 11810101515856611 [10187 005 2) 0885 669. 

হ। 0. 8. 5.9. ০1, 20147, 0885 189. 

৩ 4 002 10 31118785206 3672891 ৬০1, 25) 2088 112. 
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বন্ধ করেন। ডাঃ কানিংহামের মতে স্তপের উচ্চতা সমতল ক্ষেত্র হইতে ৮* ফুট এবং ইহাই 
পরে সঠিক উচ্চতা বলিয়া! স্থিরীকৃত হইয়াছে । 1019181. সাহেবের বিবরণীতে যে সমস্ত 

ভুল পরিদু্ হয় কানিংহাম সাহেব তাহাদের সংশোধন করেন। ৫0119178 সাহেবের 

বিবরণীতে গোয়াল ভিটার পাহাঁড়কে ( 0%1810162 চ2এ) গোপাল চিতার পাহাড় 

( ০০7১৪] 0101] 9119: ) বলিয়া বর্ণনা করা আছে। গোয়াল ভিটার নাম পাহাড়পুর নাম 

অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়! মনে হয়। পাহাড়পুরে যে সমস্ত প্রাচীন দলিলপত্রাদি পাওয়া 

গিয়াছে, তাহাদের সহিত গোয়াল ভিটা! নামের কোনও রূপ গম্বন্ধ থাকিতে পারে। গোয়াল- 

ভিটা ও পাহাড়পুরের মধ্যে একটা গ্রাম অবস্থিত, তাহার নাম ধর্মপুরী :__বোধহয় ইহা এই 

বিহারের প্রতিষ্ঠাতার নামেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে । 

এখন পাহাডপুরের ধ্বংলাবশেষের আবিষ্কার কাহিনী বলা যাউক। 06681 

00111711619] স|হেব এই তগ্রস্ত,পে খননকার্য করিবার মানসে কতকগুলি স্থুনিপুণ মজুর 

লইয়া এই স্তানে উপস্থিত হন। কিন্ এই স্থানের মালিক জমদার বলিহারের রাজ! তীহ।কে 

এইকার্ধে বাধা! প্রদান করেন । 01021710187 সাহেব এই স্তপের চতুদিকে যে ছুর্ভেদ্য 

জঙ্গল ছিল, তাহা পরিষ্কার করেন এবং মধ্যস্থলের স্তপের উপর কোন কোন অংশে সামান্ত 

খননকার্য করেন। ইহ হতে তিনি দেখিতে পান যে এই স্তপটা একটা সমচতুক্ষোণ তত্ত, 

তাহার গ্রত্যেক দিকের পরিমাণ ২২ ফিট। 

73001121180. 119071109 সাহেব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মধ্যস্থিত স্ত,পটা 

একটী মন্দির । ইহার কারুকার্ষের সারৃশা হইতে তিনি স্থির করেন যে মন্দিরটা ব্রহ্ধ বা নেপালের 

বৌদ্ধ মন্দির হইবে। কিন্তু 0606101 00111001921 স্থির করেন যে এই স্তপটী একটা হিন্দু- 

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । এই মন্দির মধ্যে যে একটী মৃত্তিকা নিমিত মুতি (1৩17800৮5 চ15006) 

ছিল, তাহ! তিনি ভূলক্রমে কালীমু্তি বলিয়া! মনে করেন | ি৪11160 সাহেব মনে করেন যে 

পাহাডপুরে যে সমস্ত জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পালবংশীয় রাজগণের সময়কার এবং 

তাহার এই ধারণ] পরে ঠিক বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে। 

১৯১৯ গ্রীস্টাব্ে «প্রাচীন স্তম্ভ সংরক্ষণ” আইনানুসারে (41001৩10 1101710605 

27৩5৩72004১) পাহাড়পুরের স্তূপ ও তাহার চতুদিকস্থ ভূভাগ রক্ষণীয় বিষয় বলিয়া 

ঘোষিত হইবার পরে ইহ1 ভারত সরকারের গ্রত্বতত্ব বিভাগের অধীনে আসে । ১৯২* শ্রীস্টান্দে 

যখন গ্রত্বতত্ব বিভাগের প্রাচ্যকেন্ত্র স্থাপিত য়, তখন ভারত রকারের প্রত্বতত্ বিভাগের বতমান 

ভারপ্রাপ্ত কমচারী রাও বাহাদুর কে. এন. দীক্ষিত এই স্থান পরিদর্শনের জন্য গমন করেন এবং 

ইষ্কের ক্ষুদ্র কষুদ স্তস্ত নির্মাণ করিয়া স্থানটা নির্দিষ্ট করিয়া আমেন। 
১৯২৩ খ্রীন্টাবধে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে এই স্থানে প্রাথমিক খননকার্য আরম্ভ হয়। 

সেই সময় রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (৪6102815৩80 5০06 2 

[২1587 ) গ্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি দীঘাপতিয়া নিবামী কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় 



২২২ শ্রীভারতী দ্বিতীয় বর্ষ-_১৩৪৬ 

প্র্ঠতত্ব বিভাগের সহিত একযোগে পাহাড়পুরে কার্য করিবার জন্য কিছু টাকা দান করেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও উক্ত অনুসন্ধান সমিতি হইতে একদল গবেষক পাহাড়পুরের নিকট 

অবস্থান করিয়া ডক্টর ডি. আর. ভাগারকরের নির্দেশে সেখানে খননকার্য আরম্ভ করেন। সেই 

সময় উক্ত বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে সমস্ত প্রকোষ্ঠ ছিল সেইগুলি খনন করিয়| বাহির 

করা হইয়াছিল। পরে ১৯১৫-_২৬ খ্রীন্টাৰ্ে স্বর্গীয় এতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কতৃক উক্ত কার্য আবার আরম্ত করা হুয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম মধ্যস্থ বৃহৎ স্তুপের উত্তরাংশ 
খনন করিয়া, ইহার প্রধান সোপানশ্রেণী, অট্রালিকার নানাবিধ মুন্ময় কারুকার্য এবং ইহার 

নিমণণের সাধারণ পরিকল্পনা? লোকচক্ষুর সমক্ষে আবিষ্কৃত করেন। ইহার পরে বৎসরের পর বৎসর 

ধরিয়া এখানে খননকার্ধয চলিতে থাকে । ইহার মধ্যে ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩১--৩২ ত্ীস্টাবে 

্রত্বত্ব বিভাগের পূর্বকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কমচারী মি* জি. সি. চন্দ্র এই খননকার্ষের তত্বাবধান 

করিয়াছিলেন। তিনি উল্ত বিহারের দক্ষিণ পূর্বদদকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্ষ ছিল এবং তৎসংলগ্ন 
যে গ্রাঙ্গন ছিল, সেই গুলির খননকার্য সম্পন্ন করেন। শেষে ১৯৩২-৩৩ ও ১৯৩৩-৩৪ 

খ্রীস্টান্দে সত্যপীডঢ়নিটা স্তুপের খনন শেষ হয। ইহা প্রধান মন্দির হইতে প্রায় ৩০০ গজ পূর্বে । 

পাহাড়পুর মহাস্থান হইতে উত্তর পশ্চিম দ্রিকে গ্রায় ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। 

মহাস্থানের প্রাচীন নাম পুণুবধন। ইহা তৎকালে সেই অঞ্চলের রাজধানী ছিল। বনাগড় 

হইতে পাহাডপুরের দূরত্ব ৩০ মাইলেরও অধিক। ইহা বনাগড়ের দক্ষিণ পূর্বাদকে অবস্থিত। 

বনাগড়ের পূর্ব নাম কোটাবর্ষ, উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী । পাহাড়পুর মঠের প্রতিষ্ঠাতা কেন 

যে এই নিভৃত স্থানটাকে তাহার মঠ স্থাপনের জন্য মনে!নীত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ সঠিক- 
তাবে বলা কঠিন। বোধ হয় তিনি পাহাড়পুরে নালন্দার মত বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটা বিশেন কেন্দ্র 

স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তিনি আরও মনে করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধ 

সন্যাসীগণ জনপদের কোলাহল হুইতে দুরে অতি নিভৃত প্রদেশস্থ এই মঠে শান্তিতে বসবাস 
করিবার ও শীন্ত্ালোচনার যোগ লাত করিতে পারিবেন। এই স্থান মনোনয়নের আর একটা 

কারণ হইতে পারে ভগবান বুদ্ধ যখন জেতবন হইতে পৌগু,বর্ধন পযন্ত তাহার বিশ্ববিখ্যাত মণ 
করিয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে বিশ্রাম করেন। মহারাজ অশোক এইস্থানে একট 

মত নিমর্ঁণণ করেন, কিন্তু আজ সেই স্তস্ভের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নাই। জনপদ হইতে অতিদুরে 
মঠ স্থাপন করিয়। ইহার স্থাপয়িতা নিশ্চয়ই ইহার কার্ধ পরিচালনার অন্য প্রতৃত দানের ব্যবস্থা 
করিয়। দিয়াছিলেন। 

সোমপুরে (ব্তমান পাহাড়পুরে ) এই নুবৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন নিশ্চয়ই পাল- 
রাজগণের কীতি বলা যাইতে পারে। তাহার! যেরূপ নৈষ্ঠিক বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাহারা 

যে তাহাদের রাজত্ব বরেন্দ্র-ভূমির কেন্দ্র স্থলে একটা ছুবৃহৎ ও সর্বাঙ্সন্দর বৌদ্ধ মঠ নিমর্ণণ 

করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়া্ তাহার পৌগুবর্ধন 
পরিদর্শনের বিবরণীতে বলিয়াছেন যে তিনি এখানে যে বছু সংখ্যক শ্রমগ দেখিয়াছিলেন তাহারা 



চতুর্থ সংখ্যা ] ংলার অতীত গৌরব পাহাড়পুর ২২৬ 

সকলেই জৈন নিগ্রপ্থ মতাবলম্বী। তাহা ছাড়া তিনি এখানে প্রায় ১০০ শত হিন্দু মন্দির ও মাত্র 
২*টা বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণীতে পাহাড়পুরের এই উচ্চ মন্দির 

এবং বৌদ্ধ বিহারের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। ইহা! হইতে বেশ স্পষ্টই বোঝা 

যাইতেছে ষে খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এখানে কোনও বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্ত 
পালরাজগণ কতৃকি সোমপুরে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার কথ! আমরা মহাঁয়ন খৌদ্ধ কিংবদস্তীতে 

শুনিতে পাই এবং আমরা আরও জানিতে পারি যে এই বিহার প্রায় সপ্তদশ শতাবী পর্যন্ত 

বতান ছিল। নালন্দা, বৌদ্ধগয়া প্রসৃতি আরও যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধমর্ণলোচনার কেন্ত 

ছিল, এই বিহারের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ সেই সকল কেন্ত্রে প্রতৃত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা 
হইতে বেশ বুঝা যায় যে খ্রীন্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পাহাডপুরের বিহারের অবস্থা 

অতীব সমৃদ্ধ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত স্থাপত্য 

ইত্যাদির নিদর্শনগুলি পালরাজগণের সময় অপেক্ষা আরও অতীত কাঁলের বলিয়া প্রতীয়মান 
হইলেও সৈখানে প্রধ।ন মন্দের নিমণ ও বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা ্ীন্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে 

পালরাজগণ কতৃিই সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বভারতেই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধ ধমের আধিপত্য 

বতমান ছিল। অতএব এরূপ ধারণ! স্বাভাবিক যে মুসমান বিজয় পর্যন্ত পাহাড়পুরের বিহারের 

অবস্থা বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল। 

এই স্থবুহৎ বৌদ্ধ চৈত্যের উত্থান পতনের ইতিহাসের সঙ্গে দেশের তৎকালীন ইতিহাস 
আলোচন! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যতদুর জানা যায় খ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতাববীতে উত্তর 

বঙ্গ মৌর্য সাম্রাজে)র অন্তভুক্তি ছিল। মহান্থান হইতে সম্প্রতি যে খিলালিপি১ পাওয়া গিয়াছে 

তাহাতে স্ঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে সে সনয়ে মহাস্থান একজন প্র।দেশিক শামনকতণর 

রাজধানী ছিল। মহাস্থ(নের নাম ছিল তখন পুগুনগর | মহাস্থানে শুঙ্গবাজগণের২ যে সামান্য 

সামান্য শিল্পফলক ও কুশানদগের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয় গিয়াছে, এবং মুশিদাবাদ 

জেলার স্থানে স্থানে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের 

ধ্বংসের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। পর্যন্ত এই সন্ধি যুগের ইতিহাসের সাঁমান্ত আভাষ পাইতে 
গারি। গুপ্ত রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। রঃ ৫ম 
শতাবীর মধ্যত!গ হইতে খ্ীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষাধ”পর্যন্ত ঘটনাবলীর যে সমস্ত ০০০:05 আছে তাহ! 

আলোচন! করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুপ্তরাজগণ উত্তর বঙ্গে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন 

করিয়াছিলেন এবং পুণু,বরধনে তাহাদেরও একজন প্রাদেশিক শাসনকত নিধুক্ত ছিলেন। 

যে সমস্ত নথিপত্র পাওয়! গিয়াছে তাহা হইতে জান! যায়, সে সময়ে মন্দিরাদি নির্মাণ ও তাহাদের 

(১) 20. 12108) ড০1, সুতা, 0, 83. 
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রক্ষণ(বেক্ষণের অন্য তাহাদের অনেকদানআছে। পাহাডপুরে যেনথি১ পাওয়! গিশ্াছে তাহাতে 

একটি গৈনমন্টিরে পৃঙ্গার জগ্ত দানের উল্লেখ আছে। সেই সময়ে ধর্ম লইয়া কোনরূপ বিরোধ- 

ভাব প্রকাশ পাইত না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ণ অপেক্ষা হিন্দু ও দৈনধর্মেই উত্তর বঙ্গের অধিবাসীরা অধিকতর 

আস্থাবান্ ছিলেন। পৌগু,বধন জৈন যতিগণের একট প্রধান কেন্দ্র হিল, তাহা হইলে বতর্মান 

পাহাড়পুরের নিকট নিশ্চয়ই একটী প্রসিদ্ধ গৈনবিহার ছিল। ইটসেন সিয়াউ ৭ম শতাবীর 

মধ্যভাগে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করয়াছিলেন,তিনি তাহার ভ্রমণর বিবরণীতে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম 

অপেক্ষ। প্ৈন ও হিন্দুধর্ধই সে সময়ে অধিকতর সমুদ্ধ ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় গু 
সমজ্যের অবনতির পর এ বংশের ছু একজন বংশধর বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিনয় 

গুপ্ত তাহাদের মধ্যে একজন। গুপ্তরাঞ্জগণের যে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, তহাদের 

মধ্যে কয়েকজন গুপ্ররাঞ্রগণের বংশেরই লোক। সেই সময় তাহারাও স্বাধীনতা অঙ্গন করেন 
এবং তাহাতে দক্ষিণবঙ্গে কয়েকজন স্থানীয় নৃপতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই সমস্ত নৃূপতিগণের 

মধ্যে ধদিত্য, গোপালচন্ত্র ও সমাচারের নাম তাহাদের তামশাসন, মুদ্রা গ্রভৃতি হইতে 
পাওয়া যায়। গুপ্তরাজগণের সময়ে যেক্প মুদ্রার গ্রচলন ছিল, £সই সকল মুদ্রার নকল অনেক 

দিন ধরিয়া বাংল! দেশে চলে, ভারতের আর কোন প্রদেশে ততদিন পর্যন্ত চলেনা । ৭ম 

শতাব্দীর প্রথম ভাগে পশ্চিমবঙ্গ ও সম্ভবতঃ উত্তর বঙ্গও রাজ! শশাঙ্কের করতলগত হইয়াছিল। 

তিনি একজন শৈব ধমণঁবলম্বী ছিলেন। বৌন্ধ ধের প্রতি তিনি যে ভীষণ কঠোরতা অবলগ্থন 

করিয়াছিলেন বলিয়৷ চৈণিক পরিব্রাহ্ক হিটয়েন সিয়াঙ এর বিবরণীতে দৃষ্ট হয়, তাহা! অতি- 

শয়োক্তি ঝলিয়! মনে হয়। এই সময়ে বাংল] দেশে চারুকলার কোন কোন বিভাগে একটী স্বাতন্য 

প্রতিষ্ঠা করিবার চে্৷ চলিতেছিল এবং পাহডপুরের মত স্থাপতাবিগ্ব। বিবয়ে একটী স্বতন্ব শ্রেণী 

প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচে্ট। হইছিল খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দ।র শেষঠাগে ও ৭ম শতাব্দীর প্রথমে । তাহার 

পর ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত কিছু সময় যাবৎ বাংলার রাজনৈতিক 

গোলমালের জন্থ স্থাপত্য শিল্পকার্ষে বিরতি ঘটে। বাংলার আত্যন্তর।ণ নান! বিবাদ বিসন্বাদ হেতু ও 

স্থানীয় শাসনকতাগণের পরস্পরের মধ্যে হিংসাদ্ধেষ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাংলার বাহির হইতে অনেক 

অর্থলোলুপ শাসনকর্তা সুযোগ বুঝিয় রত্বগর্ভ| বাংলাদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন এবং 

তাহার ফলে বাংল! দেশ কামরূপ, কান্যকুজ, মহ[কোশন, এমন কি স্থরুরবতী কাশ্মীর দেশের 

নৃপতিগণ কতৃকি আক্রাপ্ত হইয়াছিন। শত শত বংপর পরির। গুস্তবাজগণের শান্তিপূর্ণ রাজত্ব 
সময়ে যে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ক্রমাগত পর পর আক্রণণের দ্বারা তাহা বাধা 
প্রাপ্ত হইয়ছিল। এই সন্টকাহল বাংলার অধিবাসিগণ তাহাদের দেশের এই অরাঞ্জকত! 
নিবারণ করিবার জন্ত গোপানকে তাহাদের নৃপতি মনোনীত করিল। এই গোপালই 

প।লবংশের প্রতিঠাত1। এই পালবংশ বাংলায় প্রায় সর্ধ তিনশতাকী রাজত্ব করিয়াছিলেন 

(১) 20. 18169) ০1) 3: 0, 69, 
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এবং পাল রাজগণের দ্বারা বাংল! দেশে আবার শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও শিল্পার অত্যুদয় 

সংঘটিত হয়। 
পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধধমর্ণবলম্বী ছিলেন | তাহাদের অভ্যুদয়ে বাংল! ও বিহারে 

বৌদ্ধধমে'র যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই পাল রাজগণের সময়েই নালন্দা ও পাহাড়পুরে 

বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি স্থাপিত হয়। কিন্তৃসে সময় ব্রঙ্গণ্যধমে'র উপর বৌদ্ধধমে'র কোনরূপ 

শক্রতা প্রকাশ পায়না । ৮ম শতাব্দীর শেষে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথমে পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

নৃপতি ধর্মপাল ও দেবপাল এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে পাল সাম্রাজ্য 

প্রায় বিহার পর্যন্ত বিস্তুত ছিল এবং এক সময়ে কনোজরাজ্াযও পাল সাম্রাজ্যের 

অন্ততূক্তি হয়। কনৌজে ধর্মপাল তাহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লময়ে পাল- 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার স্থাপিত হয়। সোমপুরের 

বিহার ব্যতীত আরও অনেক বিহারের বিষয় বৌদ্ধ সাহিত্যে দৃষ্ট হয়_-যথা অগ্রপুরের বিহার, 
উদ্মপুরের বিহার, গোপুরের বিহার, এতপুরের বিহার, এবং জগদ্দলের বিহার । এই সকল বিহার, 

অপেক্ষা পাহাড়পুরের বিহারই সমধিক প্রমিদ্ধ। পাহাড়পুরের বিহার প্রতিষ্ঠায় পাল নৃপতিগণের 

দাঁন ছিল। 

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজগণ গুর্জরনৃপতি প্রথম ভোজরাছ ও মহেন্দ্র পালের 

হাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হন। পাঁহাড়পুরে মহেন্্র পালের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরের যে 

একটী শিলালিপি পাঁওয়! গিয়াছে তাহা হুইতে বাংলার গুর্জর আক্রমণের কিছু আভাস 

পাওয়! যায়। পরে আবার দশম শতাব্দীর শেষ দিকে যখন প্রথম মহীপাল দ্বিতীয় পাঁলরাজ্য 

স্থাপন করেন, তখন পাঁলবংশীয়গণের আবার সৌভাগ্য দেবতা ফিরিয়া আসে। 7৪৪ ৪৪৫ 10 

21৫ হইতে জানা যায় যে মহীপাল একজন শৈষ্ঠিক বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি উদাস্তপুরীতে 

(বিহারে ) সহস্র সহ বৌদ্ধ শ্রমণের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নালন্দা ও সোমপুরে 
প্রতিষ্ঠিত বিহারে পুঙ্গাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । এই সময় সোমপুর বিহার হইতে বীরষেন্্ 
তদ্র নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোধগয়ার বৌদ্ধপীঠ দর্শনে গমন করেন এবং সেখানে কিছু কিছু 
দানও করিয়া আসেন। দশম শতাবীর শেষের দিকে কিংবা একাদশ শতাবীর প্রথমে বাংলায় 

স্থাপত্য বিদ্যার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহ] পাঁহাঁড়পুরের প্রধানমন্দিরের পুনর্গঠনে 

এবং সন্যাসীগণের জন্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রবোষ্ঠ নিমিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান 

হয়। এই সমস্ত প্রকোষ্ঠ নানারূপ আলঙ্কারিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং সত্যগীড়ের ভিটায় যে 
তারা মন্দির আছে তাহীতে অনেক উপাসন' স্থান নিমিত হইয়াছিল। মছীপাল ও তাঁহার পুত্র 

স্তায়পালের পর পাল রাজগণের সৌভাগ্যহুর্য আবার রাহগ্রস্ত হয়। সেই সময় বাংলাদেশ 

উপর্যুপরি কয়েকবার বৈদেশিক শত্রু কতৃক আক্রান্ত হয়। চেদিরাজ কর্ণ (মধ্য ভারতীয় ), 

চোলরাজ রাজেন্দ্র ও জনৈক স্থানীয় $কবত”সর্দার দিব্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। নালন্দার 

শিলালিপিতে বঙ্গদেশ ব1 পর্যবঙ্গ হইতে যে আক্রমণের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহ এই সময়ে 

৬, 
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পাহাড়পুরের আক্রমণেরই বিষয় মনে হুয়। তাহার পর রামপাল আবার নিজ বংশের সৌভাগ্য- 
দেবীর পুনরুদ্ধার করিয়া ১১শ শতাব্দীর শেষ তাগে একটা স্থায়ী পাল রাজ্য স্থাপন করেন। দ্বাদশ 

শতাবীতে বাংলার শাসনতাঁর সেনবংশীয়দের হাতে মাসে । তখন পাহাড়পুরের প্রতিষ্ঠীনগুলির 

কিছু কিছু অবনতি ঘটে । 

১৩শ শতাবীর প্রথমেই মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। মুসলমানগণ অনতিবিলম্বেই 
উত্তরবঙ্গ অতিক্রম করে। সেই সময় যে পাহাড়পুরের এই বিশাল মন্দির মুতিপূজাবিরোধী 

আক্রমণকারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা! অসম্ভব নহে। তাহার পর এখানকার 

মন্দির ও আশ্রম ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়। এই আশ্রমে খননকার্ষের সময় মুলতানগণের এবং 
বাংলার শ্বাধীন শাসনকতর্ণগণের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই বুঝা যায় যে এই 

ধ্বংসম্ত,গ অতি নিভৃত বলিয়া দেশের কোন গোলমালের সময় স্থানীয় লোকেরা তাহাদের অর্থাদি 

মূল্যবান বস্ত সেখানে নিরাপদে রাঁখিত। খননকার্ষের দ্বারা আরও প্রতীয়মান হইয়াছে যে 

এইস্থানে পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাবী পর্যন্ত লোকজনের বসবাঁস ছিল। সেই সময় মধ্ো মধ্যে 
পরিব্রাজকগণ এই স্থান পরিদর্শনের জন্য আসিতেন। মুঘল রাজত্ব সময়ে ও ইংরেজ শাসনের 
গ্রথমে এই তর্নস্তপে নানারূপ বনজঙ্গল জন্বিয়া স্থানটাকে একেবারে দুশুবেশ করিয়া তুলে। 
0৫201081121) সাহেব বলেন যে মধ্যস্থিত ভতগ বন্তজস্তদের বিশেষতঃ চিতাবাঘের আবাসস্থল 
ছিল। পরে নিকটস্গ্রীমবীসিগণ কতৃক এই স্ত,প উদ্ধারের জন্য সামান্য সামান্ত কার্য আরস্ভ হয়। 

শেষে এই স্থানটা «প্রাচীন স্থৃতিত্তস্ত সংরক্ষণ আইনের” আমলে আসিয়া! তারত সরকার কর্তৃক 

স্থানটার উদ্ধারের জন্য খননকার্য আরস্ত হয়। 



বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মোপদেশ 

ডক্টর প্রীবিমলা চরণ লাহা, এম-এ, বি-এল্,, পি-এইচ২ভি, 

বুদ্ধদেবের সর্বপ্রথম ধমেঁপদেশ ধমচক্র প্রবর্তন সত্রে নিবদ্ধ আছে। এই স্থত্রের 

প্রধান আলোচ্য বিষয় মধ্যপথ। মধ্যপথ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভিন্ন । আর্য অষ্টার্গিক মার্গ 
বলিতে আমরা! বুঝি সম্যক বিশ্বাস, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক্ কার্য, সম্যক্ জীবন, সম্যক 

চেষ্টা, সম্যক্ স্থৃতি এবং সম্যক সমাধি। যধ্যপথাবলম্বীর1 ছুইটি অন্ত ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে £- 
(১) কামভোগ এবং (২) অলাভঞ্জনক কইকর এবং অন্থপযোগী আত্ুনিগ্রহ। 

দুখ, দুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের নিরোধ এবং দুঃখের নিরোধের পথ, এই চারিটী আর্য 
সত্য আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তভূক্তি। 

স্ব্গগিত অব্য।পক [২15 109%105 বলেন, ণ্ধমচক্র প্রবতণন স্বত্রের এতিহাসিক মূল্য 

নির্ণয় করা কঠিন। বৌদ্ধধমের সারধম” এই স্থত্রে পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতের ধনর্শবস্থার 

উপর ইহার বিশেষ প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হুয়।” 
পেটকোপদেশ নামক একটী পালি গ্রন্থ হইতে জান যায় যে বুদ্ধদেব তাহার পরি- 

নির্বাণ লাত পর্যন্ত সম্বোধিলাভের জন্য যাহ! প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই হ্ত্রে সপ্িবিষ্ট 

আছে। পেটকোপদেশের যতে চারিটী আর্য সত্যই অষ্টরঙ্গিক মার্গের প্রধান আলোচ্য বষয়। 

ধম চক্র প্রবত্ন সত্রে মধ্যপথের আলোচন! দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপথই প্ররূত পথ; 

এই পথ অবলম্বন করিলে মুক্তি লাত করা যায়। 
হুক্মুতাবে বিচার করিলে আমর! দেখিতে পাই যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আর্য ৮অষ্টারঙ্গিক 

মার্সের অন্ততুক্তি :--সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কর, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কম্? সম্যক্ জীবন, সম্যক্ চেষ্টা, 

সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ বিমুক্তি যে 

আর্ধ মার্গের অন্তর্গত তাহ! সাধারণ৬ঃ লোকেরা জানে না। 

বুদ্ধদেবের প্রথম ধম্োঁপদেশের বিষয় ধমচক্র না হইয়া যদি ধমতর্ক হইত, তাহা 

হইলে স্ুসঙ্গত হইত। যে ছুইটা অস্তের কথ! পূর্বে বলা হইয়াছে তাহ। ব্যতীত আরও তিনটা 
অস্তের বুদ্ধদেব উল্লেখ করেন। 

পালি মজঝিম নিকায়ের অন্তর্গত অরিয়পরিয়েসন স্থত্রে মধ্যপথ এবং আর্ধ অষ্টাঙ্ 

মার্গের উল্লেখ নাই। দুইটা অস্তেরও উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থক্রানছসারে 
বুদ্ধদেব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট নিয়ে।জ্ঞতাঁবে তাহার ধর্মব্যাখ্যা করেন, “ছে ভিক্ষুগণ! ইন্দ্রিয় 

স্থখ পাচ প্রকার £--(৯) যাহা চক্ষে দেখা যায়, (২) যাহা! কর্ণে শোনা যায়, (৩) যাহা নাপিকায় 

আস্রাণ কর! যায়, (8) যাহা জিহ্বায় আস্বাদ পাওয়া যায় এবং (৪) যাহা শরীরে স্পর্শ করা যায়। 
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এইগুলি সুখকর, মনোহর, আনন্দদায়ক, এবং কামনা ও বাসনার সহিত জড়িত। যে সকল ভিক্ষু 
ও ব্রাহ্মণ অদ্ধের মত লোভের বশবর্তা হইয়া অলীক মুখের দিকে ধাবমান হয়, ভবিষ্যৎ বিপদের 

কথা চিন্তা করেন না, তাহারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে) কিন্তু যাহারা লোভের বশবর্তা না হইয়া 
ইছাদের অনুসরণ করে, ভবিষ্যৎ বিপদের কথা স্মরণ রাখে, তাহারা হুঃখের কবলে পতিত 
হয় না।” 

বুদ্ধদেব নয়টা সমাপত্তির* বিষয় উল্লেখ করিয়! তাঁহার ধমেণপদেশ শেষ করেন। যে 
কোন ব্যক্তি সমাপন্তির ধারাব।হিক অবস্থা অতক্রম করিয়া! নির্বাণ লত করিতে পারে। 

| বুদ্ধদেবের এই ধমোপদেশ অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়৷ মনে হয়, কারণ ইহাতে 
প্রতীত্য সমুৎ্পাদের উল্লেখ নাই। বিণয় পিটকের অন্তর্গত মহ।বগ্গ নামে বহু পুরাতন পলি গ্র্থ 

হইতে আমরা জ|নিতে পারি যে, মহামান্য অশ্বঞিৎকে বুন্ধদেবের ধমেধপদেশের সারমর্ম জিজ্ঞাসা 

কর! হইলে তিনি প্রতীত্য সমুৎ্পা্দের বিবয় উল্লেখ করেন । 
অর্রিয়পরিয়েমন সুত্র হইতে অ।রও জ।শা যায় যে বোধিসন্ব সত্যের অনুসন্ধান করিতে 

করিতে গ্রতীত্য সমুৎপাঁদের বিষয় আবিষ্কার করেন। নির্বাণলাত এবং প্রতীত্য সমুখ্পাদ--এই 
ছুইটী বিষয় বুক্ধদেবের দার্শনিক জীবনের শর্বপ্রথমে অ|লোচিত হওয়! উচত ছিল। প্রতীত্য 

সমুখপাদ বুদ্ধদেবের সর্বপ্রথম চিন্তার ধারা ছিল এবং আর্ধ দশমার্গীই মধ্যপথ নামে খ্য।ত। 

% ধ্যানকে (পালি ঝান) বুঝায়। 



বেদান্ত দর্শন 
( পুর্বান্গবৃত্তি ) 

প্রীসতীশচজ্্ শীল এম্. এ.) বি. এল, 
জগৎ বলিতে কেবল আমাদের পৃথিবী বা সৌরজগৎ বা সমগ্র জ্যোতিক্ষ- 

মণ্ডল বুঝায় না। ভারতীয় খষিদের জ্ঞানে ১৪ প্রকার ভূবনের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়াছিল। 

৭টী উদ্ধণ তুবন--ভঃ ভূবঃ) স্বঃ) মহঃ) জনঃ, তপঃ, সত্য ; আর ৭টী অধোলোক--তল, অল, 
তল, বিতল, রসাতল, পাতাল ও মহাতল। এই ১৪ ভূবন লইয়া একটা ব্রহ্ধাণ্ড; এইরূপ 
আবার কোটী কোটা ব্রঙ্গাণ্ড থাকিতে পারে । আর এই সব ব্রহ্মাণ্ডের জমহিই জগৎ নামে 

আখ্যাত। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে ঈশ্বর তন্ময়, তাহার মধ্য হইতে কি প্রকারে 

জন জগতের স্থষ্টি হইল। ইহার উত্তর দ্রিতে হইলে জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি 
দেখিতে হইবে | 

বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বে জড় (71805 ) কে পরমাণুতে (41010) বিতক্ত করিয়াছিলেন $ 

কিন্তু এই পরমাণুবাদ বতমান বৈজ্ঞ/নিকদের মতে স্থান পায় শা। বতমানে পরমাথুকে 

৪150601॥ ও :710101 এই দুই প্রকার ০1615 বা শর্তির সমষ্টি মাত্র বলা হয়। ্থুতরাং দেখা 

যাইতেছে পরমাণু শক্তি বা 51195 মাত্র । আর ইহাকে চৈতন্তের একটা বিকাশ বলায় কোন 

দেষ হইতে পারে না। 
এইবার ৬ষ্ঠ বিষয় মনস্তত্ববাঁদ দন্বন্ধে আলোচিত হইতেছে । মানবের স্থূল শরীর-_ 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম_-এই পঞ্চভূতাত্বক। কুক্্ম শরীর-_মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার 
সমন্বিত। বেদাস্তের “মন” পাশ্চাত্য দর্শনের 21170 নহে। বেদাস্তের মতে মন জড়, ইউরোপীয় 

মতে মন চেতন; এবং ইউরোপীয় দর্শন বলে মনের তিনটা ধম-/7171378 ( চিন্তাশক্তি ), 

[155111182 (অনুতবশক্তি ), ও 11116 (ক্রিয়াশক্তি )।* বেদান্তের মতে মন সংকল্পবিকল্পাআক | 

যেমন দুর হইতে একট! গাভী দেখিলে ইহা গাী কিনা এই যে ভাব হয় তাহা মনের ধর্ম; 

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক1 ; অর্থাৎ হ্যা ইহা! গাতী এই জ্ঞান বুদ্ধির ধম”) এবং অনুসন্ধান চিভের ধম” বা 

বৃত্তি। সুতরাং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই তিনের সংযোগ কার্ষে গগাহাঘ, ছ51108 ও ভা11118 

হয়। আর অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহংকার (780150. )। এই হুক্ম শরীরের পর কারণ- 

শরীর। মনে করুন কুল্ষ্স শরীর যেন একটা দর্পণ বিশেষ, ইহার উপর যদি ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপ 

হুরধ প্রতিতাসিত হয়, তাহ! হইলে যে আর একটি প্রতিফলিত সুর্য ( যেমন দর্পণ হইতে দেওয়ালে 

পড়ে) হয় ইহাই অদ্বৈত-বাদীদের জীবাত্বা ; ইহা! কারণ-শরীরাস্তর্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
এই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বা ইহ! হইতে পৃথক কোন বন্ত নছে। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীদের 

মতে জীবাত্ম! পরমাত্মার অংশ এবং দ্বৈতবাদীদের মতে ইহা পরমাত্ম! হইতে পৃথক। একটি 
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মানুষের সহিত অপর মানুষের বৈষম্য তাহার হুঙ্ম শরীরজনিত। যাহার ুক্ষশরীর অর্থাৎ 

মন, বুদ্ধি) চিত্ত, অহংকাঁর যত মাঞ্জিত ও শুদ্ধ সে তত উন্নত।- মানবের প্রত্যেক কার্য এই 

সপ্ন শরীরের উপর একটি সংস্কার বা ছাপ রাখিয়া যায়। এই সংস্কার সমষ্টির নাম অদৃষ্ট। আর 
পাপপৃণ্য কম জনিত এই অবৃষ্টই ভবিষ্যৎ উচ্চ বা নীচ জন্মের কারণ। 

এখানে বল! প্রয়োজন একটি পাপ কমের ফল পরবর্তী প্রণ্য কমের ফল দ্বারা 
৪8০ অর্থাৎ রহিত করা যায় না। প্রত্যেক কমেরই ফল পথক সংস্কাররূপে বত্মান 
থাকিবে ও ভোগ করিতে হইবে। নুতরাং পৃণ্যকমের দ্বারা উত্তরোত্তর উচ্চলোকে জন্ম হইতে 
পারে, কিন্তু মুক্তি হইতে পারে না। কমফিলের রোধ ও পরজন্ম রোধ হইতে পারে জ্ঞানের 
দবারা। জ্ঞানাগ্রি সব কমল শুন্মীভূত করিতে পারে । মানবের মৃত্যু কেবল একটা স্থুলশরীর 

পরিত্যাগ করিয়া অন্ত স্থলশরীর পরিগ্রহমাত্র। হুঙ্ষাশরীর ও ততমহ কারণ শরীর, যতক্ষণ না নিগুণ 

মুক্তিল।ভ হয় ততক্ষণ বত্মান থাকিবে । বলা প্রয়োজন যে, সগ্ুণ মুক্তিলাভের পর আর 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পূর্বে যে ৭টা উদ্ধলোকের বিষয় বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধারণতঃ 
্বর্লোক হুইতে মনৰ পুণ্যকমে'র ফলভোগের পর পুনরায় ভূলেণকে বা ভূবর্লোকে জন্ম 
পরিগ্রহণ করে) কিন্তু সত্য, তপ, জন, মহন প্রভৃতি লৌক হইতে আর গুনরাগমন হয় ন।। 

বেদাস্তের মতে কেবল মানব কেন জীবজন্তরও এই প্রকার স্কুল, হুক ও কারণ শরীর আছে। তবে 

তাহাদের হুক্ম ও কারণ শরীর অত্যন্ত অচেতন অর্থাৎ উহাদের ঠত্নশক্তি বা ০০2501091899 

অজ্ঞানে আচ্ছন্ন । এমন কি বৃক্ষাদিরও যে চৈতন্য আছে ত।হ] মন্্ মহারাজও বলিয়াছেন-_ 

পঅন্তঃসংক্ঞা তবস্ত্যেতে স্থখছুঃখ সমন্থিত1£” (মনুসংহিতা) সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে মানব বা যাবতীয় 
স্থষ্ট পদার্থের পরম্পরে কোন প্রভেদ নাই, একই চৈতন্য বা ব্রক্ষের বিকাশমাত্র। বতমান 

পাশ্চাত্য দর্শনের মতে বা বিজ্ঞানের মতে জড়বাদ ও চৈতগ্ঠবাঁদের সমস্যা ও বিভাগরেখার 

সমাধান করিতে পারা যাঁয় না। কিন্তু বেদণন্তের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যাঁয় যে বত্মান 

প্রচলিত জড়বাদের কোন স্থান নাই। 19115 বা (4102) বতমানে বৈজ্ঞানিকেবাই 

একটী 6:5165 বা শক্তিরই সমষ্টি প্রমাণ করিয়!ছেন। এই বিষয়গুলি অনুধাবন করিলে দেখা 

যায় যে শঙ্কর বেদান্তের মনস্তত্বব|দ ইউরোপীয় মনস্তত্ববাদ অপেক্ষা অতি হুক্্ ও ইহা সকল 
সমস্যার সমাধান করে। আর এই মনত্তত্ববাদ জন্মাস্তরবাদ ও কমর্বাদের উপর গ্রতিষ্ঠিত। 
বেদাস্ত কর্মফলজনিত ক্রমাতিব্যক্তি (13018090 ) ও ক্রমাবনতি (110186102 ) উভয়ই 

হ্বীকার করে। 
এইবারে ৭ম বিষয় সাধন! সম্বন্ধে সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইতেছে। গীতায় পরীক্ষণ 

সাধনার কয়েকটা পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন--কম'যৌগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। 

নিষকাম ( অর্থাৎ কামন! রহিত হইয়া ) ও নিরহংকার ( অর্থাৎ আমিত্বজ্ঞানশূন্য হইয়৷ কর করার 
নাম কর্মযৌগ। এই প্রকারে যে কোন কর্মই কর] যায়, তাহা বেদাধ্যায়মই হউক বা। চণ্ডাল- 

বুত্তিই হউক! তাহার দ্বারা চিত্ত স্দ্ধ হয়। এই তুদ্ধচিত্তে জ্ঞান বা৷ ভক্তির উদয় হয়। রাজযোগ 
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হইতেছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদির দ্বার! চিন্তবৃত্তি নিরোধকরা, যাহাতে কোন প্রকার কামনা 
বা বাসনার তরঙ্গ উখিত না হয়; এই প্রকার নিরুদ্বচিত্তে জ্র!ন বা ভক্তির উদয় হুয়। ভক্তিযোগ-- 

ইহা ২ প্রকার? বৈধীতক্তি ও রাগান্থগাতক্তি। নানাপ্রকার উপচার দ্বার! ওমন্তার! ইষ্টদেবের পূজার 
নাম বৈধীতক্তি। আর ভক্ত ও ইষ্টদেবের মধ্যে একটা প্রগাঢ় অনুরাগ বা ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন 

করিয়া যে ধ্যান ও স্মরণ তাহ রাঁগান্থগ! তক্তি। এই সম্বন্ধ ৫ প্রকারের-_ শান্ত, দাঁস্ত, বাঁৎসল্য, সখ্য 

ও মধুর। বৈধীতক্তিই গাঢ় হইলে রাগান্গাতক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই ভক্তিযোগদ্ধারা 

ইষ্টদেব লাভ বা সগুণ ব্রহ্ম লাভ হয় ও ইহার নাম সপ্তণ ভক্তি। নিগুণ মুক্তি কেবল জ্ঞানমার্দ 
দ্বারাই সম্ভবপর হয়। ন্ুুতরাং দেখা যাইতেছে কমধযোগ ও রাঁজযোগ, জ্ঞান বা ভক্তিযোগের 
সহকাঁরী। শঙ্করের মতে জ্ঞানমার্গের উপযোগী ভক্তির নামাস্তর ্বস্বরূপের অনুমন্ধীন বা 

আত্মতত্বের অনুসন্ধান । এই প্রকার ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত জীবের অতিন্নতা বোধ জন্মে। 
শঙ্করের মতে উপাসনা তিন গ্রকার_-অঙগ।জবদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। কোন যজ্ঞের অঙ্গ বিশেষ 

বঙ্গবোধে উপাসনার নাম অঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাসন1। কোন বস্তু অবলম্বনে, খেমন প্রতিমায় বিষ প্রভৃতি 

দেবতাবোধ প্রতীক উপাসনা বা তটন্থ উপাসনা । আর মাত্র আজ্মগ্রতীকে উপাসনার নাম 

অহ্ংগ্রহ উপাসন। ব! পুরুষবিদ্য। | জ্ঞ।নমার্সের সাধনার ৩ুটী সৌপান- শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। 

বেদ শাস্ত্রাদি পঠন বা শ্রবণ দ্বার] ব্রহ্গের স্বরূপ সমাধান করিবার নাম শ্রবণ ; এই বিষয়ে বিভিন্ন 
মত বিশ্লেষণ কবিয়। প্রক্কত পথ ব| মত নিধরণের নাম মনন ; আর প্রকৃত পথ নিধর্ণরিত হইবার 

পর নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সেই বিষয়ে তদ্ভাবভাঁবিত হওয়ার নাম নিদিধ্যাসন| 'তত্বমসি, 
'অহং ব্রদ্ধান্সি প্রভৃতি মহাবাক্যের এই প্রকার নিদিধ্যাসস করিতে করিতে চিত্ত তদীকার- 

কারিত হইয়! নিগুণ ব্রঙ্গে লীন হইয়া যায়। 
শঙ্করের মতে জ্ঞানমার্গের সাধন ৪টী -যখ! (ক) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক (ক্রহ্মই নিত্য 

বস্ত ও আর সব অনিত্য এই প্রকার জ্ঞান), (খ) ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ (ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক সকল প্রকার ভোগে বিরক্তি ), (গ) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এই 
৬টা সম্পদ্ (৭) যুক্ত হওয়া! এবং (ঘ) মুমুক্ুত্ব--এই ৪টা প্রধান সাধন। আর নিষ্ষামভাবে কর্ম 
করা জ্ঞানের গৌণ সাধন। অস্তরেক্রিয় মন-সংযমের নাম শম; জ্ঞান ও কমেক্ত্িয়ের সংযমের 

নাম দম? সকল প্রকার ছুঃখ--শারীরিক ও মানসিক, সহা করার নাম তিতিক্ষ। ) বিষয় হইতে 

মনকে নিগৃহীত করাঁর নাম উপরতি ; গুরু ও বেদাস্তবাক্যে বিশ্বীসের নাম শ্রদ্ধা; মোক্ষলাতের 

জন্য একান্ত আগ্রহের নাম মুমুক্ত্ব। শঙ্করের মতে বাহার এই গুণগুলি আছে তিনিই বেদান্ত 
মার্গের সাধনের অধিকারী । এবিবয় পূর্বেই অধিকারী নির্ণর প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। 

এইবার ৮ম বিষয় “মুক্তি” সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। মুক্তি মানে পুনরায় 
জন্মপরিগ্রহ না করা ও কমঞ্চল ভোগ না কর]। ইহ] প্রধানতঃ ২ প্রকার--সগুণ ও নিগুণ। 

সগুণ মুক্তি ৪ প্রকাঁর-সাঁলোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাধুজ্য বা সার্টি। পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে মানব সাধনার দ্বারা উত্তরোত্তর উর্ধ'লোকে যাইতে পারে। উর্ধ।লোকে তাহার 



২৬২ শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

হুদ ও কারণ শরীর একই থাকিবে, তবে বর্তমানের অনুরূপ স্থুলশরীর না থাকিয়া জ্যোতিম'য স্থূল 
শরীরে অবস্থান করিবে। উদ্ধতমলোক সত্যলোক--ইহার অন্তর্গত ব্রঙ্গলোক, বিষ্ণলোক, 
শিবলোক আছে। বিষ্ুলোকে আবার গোলক ও বৈকুগ্ঠলোক আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি 
ইষ্টদেবতাদের নিত্য লীল! হইতেছে । যিনি সপ্ুণ মুক্তি লাভ করেন তিনি এই সব লোকের মধ্যে 
নিজ ইষ্টদেবের লোকে অবস্থান করেন। সালোক্য মুক্তি মানে ইষ্টদেবের সহিত একই লোকে 
অবস্থ/ন; সারপ্য মুক্তি মানে ইষ্টদেবেরই ন্যায় মুর্তিতে অবস্থান ) সামীপ্য মুক্তির অর্থ ইষ্টদেবের 

নিকটেই সর্বদ] অবস্থান এবং সাধুজ্য বা সার্টিমুক্তি মানে ইষ্টদেবেরই স্ট।য় শশ্ব্যযুক্ত হইয়া অবস্থান 
কর! । সগুণ মুক্তির এই কয়টা বিভিন্ন অবস্থা । নিগুণ মুক্তির অর্থ হুক ও কারণশরীরের 

ধ্বংস হইয়া নিণ্তণ ও সচ্চিদানন বঙ্গে লীন হইয়া যাওয়া । ইহা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই 
সম্ভবপর হয়। 

এই প্রসঙ্গে অবতারবাঁদ সম্বন্ধেও ২১টা কথা বলা প্রয়োজন। অবতার শবের অর্থ 
উচ্চ লোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া মানব জন্ম পরিগ্রহ করা। ন্মুতরাং অবতার অতি মানব- 

পুরুষ। ৩ প্রকারের অবতার হইতে পারে-__-মাবেশাবতার, আংশিকাবতার ও পূর্ণাবতার। 
যদি কোন মানব ইহজশ্মেই ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার করিয়া সগুণ মুক্তি লাভ করেন ও জীবনুক্ত 
অবস্থায় বিচরণ করেন, ঈশ্বর উহাকে উপধুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহাতে এশীশক্তি 
নিয়োজিত করিয়া সময়ে সময়ে ত।হার দ্বারা জগতের উপকারার্থ অনেক কাজ করাইয়া 
ল'ন। এইপ্রকার মহাপুরুষকে আবেশীবতার বলে, কারণ তাহাতে এঁশীশক্তি আবিষ্ট হয়। 

কোন উদ্ধতম লোঁক হইতে ঈশ্বরের আংশিক শক্তির অধিকারী হইয়া যে মহাপুরুষ পৃথিবীতে 

কোন বিশেষ আদর্শ স্থাপনের জন্য বা জগতের উদ্দেশ্ত সাধনের জঙ্ত আবিতভূতি হ'ন তাহাকে 
আংশিক-অবতার বলে। আর যিনি এইরূপ পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইয়া জগতে আবিভূর্তি 

হ'ন তীহাকে পূর্ণাবতার বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইবপ পর্ণাবতার বলা হয়। 
রামান্থজ ও বেদান্তের অন্তান্ঠ আচার্ষের! সগ্ণ মুক্তি পর্যন্ত ধারণ! করিয়াছেন। অদ্বৈত- 

বাদী খক্কর সম্প্রদায়ই নি9 মুক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
(ক্রমশঃ ) 



শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
শ্রীসত্যেজ্জনাথ বনুঃ এম. এ. বি, এল. 

শ্রীকৃষণচৈতন্ত মহাপ্রহ্র যে ত্রিলোকপাবনী প্রেমশক্তি শীস্তিপুরকে ডুবাইয়৷ নদীয়াকে 
ভাসাইয়া দ্াক্ষিণাত্যে, উৎকলে ও গৌড়দেশে তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়াছিল, সেই প্রেমশক্তি 

তাহার পরম কৃপাপাত্র শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহ!শয়ে আবিভূর্তি হইয়াছিল। সেই নরোত্তম- 
শাখারই অন্ুত্তম ফল পরমভাগবত শ্রীল বিশ্বন[থ চক্রবতাঁ। বিশ্বনাথের অলৌকিক শক্তিতে ও 
অসাধারণ প্রতিতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম[জে এক নবধুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বৃন্দারণ্যবাসী 

গোস্বামিগণের অপ্রকটাবস্থায় বিশ্বনাথই শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধাররূপে বৃত হইয়া 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাঁজকে নানা বিপৎসাঁগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম বহুদিন হইতে পাণ্ডিত্য ও বিগ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত। 

এই স্থানে রাটীয় ব্রাঙ্গণকুলে কোনও প্রধান অধ্যাপক-বংশে আনুমানিক ১৫৬৮ শকে শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আবিভূততি হন। বিশ্বনাথের পিতামাতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। 
ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম রামতদ্র, মধ্যম সহোদরের নাম রঘুনাথ, বিশ্বনাথ কনিষ্ঠ। বিশ্বনাথ 
বাল্যকালে স্বগৃহে অবস্থান করিয়াই ব্যাকরণ, কাব্য-অলঙ্কারাদির পাঠ শেষ করিয়া মুশিদাবাদের 
গঙ্গাতীরবর্তী সৈয়দ।বাদ নামক স্থানে তক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

গুরুপ্রণালী 
প্রীমন্যহাপ্রভূর কপাদেশ-প্রাপ্ত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের একমাত্র শিব্য শ্রী 

নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীনিবাস আচার ঠাকুরই গৌড়দেশে বৈষ্ঞব- 
শাস্ত্র শুদ্ধ রসমাধুর্যগর্ভ কীতনন ও বৈষ্ণব সদাচারের পুনঃ প্রবতর্ন করেন। ইহাদের শাখা ও 

উপশাখায় পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীগৌড়মগ্ডলভূমি পরিপূর্ণ হইয় উঠিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয় ১৫৩৩ শকাব্দায় কান্তিকী কষ্ণীপঞ্চমী তিথিতে আত্মগোপন করিলে তাহার প্রধান শিষ্য 

শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও তাহার অভিন্ন-প্রাণ শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্য ঠাকুরই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 

প্রবতিত বৈষণব-সম্প্রদায়ের আশ্রয়-স্বূপ পরিগণিত হন। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তা অপুত্রক 
ছিলেন। তাঁহার অনুরূপ! পত্ধী রামনারায়ণী দেবীর গর্ভে বিষ্ুপ্রিয়া নামে একটা মাত্র কন্তা 
জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিনপ্রাণ সখা ও পরমার্থ ভ্রাতা শ্রীল রামকৃষ্ণ 

আচার্ষের ওরসে তাহার মুর্তিমতী ভক্তিম্বরূপা পতিব্রতা তার্যার গর্ভে রাধাকুষ্ণ ও কৃষ্চরণ নামক 
ছুইটা পুত্র জন্মগ্রহণের পর কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই রামকৃষ্ণ আচার্য ঠাকুর স্বীয় সখা গঙ্গা- 

নারায়ণকে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রকষ্চরণকে দান করেন। 

৬.৩ 
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যথা নরোত্বমবিলাসে-_ 

রামকষ্ণ গঙ্গানারায়ণ এক প্রাণ। 

দেহমাত্র ভিন্ন লোকে করে এক জ্ঞান ॥ 

শ্রীঠাকুর চক্রবতী সস্তান-রহিত। 

কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত ॥ 

আচার্য জাণিয়া মনোবৃত্তি হর্যমনে | 

অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্জানারায়ণে ॥/ 

শ্রীকৃষ্চচরণ তক্তি-শাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধারণ ভক্তির আচরণে স্বকুলেরই অনুপ 

হইয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবতা ধালুচরের গাস্তিলা নামক পল্লী গঙ্গানারায়ণের নিবাসস্থান ছিল। 
শ্রীকষ্চরণ শ্রীমদনমোহন নামক শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহার সেবা প্রবত'ন করেন। এ 

সম্বন্ধে গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার স্তবামৃতলহরীর পরমগ্ডরু গ্রভূ বরাষ্টরকে বলিতেছেন-_ 

“স্থিতিঃ গুরসরিত্বটে মদনমোহনো জীবনম্। 

স্পৃহা রসিক-সঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে ॥ 
দ্বণ| বিষয়িষু ক্ষমা ঝটিতি যন্ত চানু-ব্রজে | 

স কৃষ্ণচরণপ্রতূঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্ ॥' 
'গঙ্গ।তীরে ধাহার স্থিতি, মদনমোহনই ধাঁহার জীবন, রসিঝ তক্তগণের সঙ্গলাভই 

বাহার ইচ্ছা, পতিতজনের উদ্ধার-বিষয়ে ধাহার পটুতা, বিষয়িগণে ধাঁহার করুণ] এবং অনুগত 

ব্যক্তির প্রতি যিনি অতি শীন্্ ক্ষম:শীল, স্ইে শ্রীক্ুষ্চচরণ আমাকে স্বপাদ।মৃত-দানে অন্থমতি 

প্রদান করুন|” শ্রীকঞ্চচরণ চক্রবর্তীর উপযুক্ত পুত্র শ্রীরাধারমণ চক্রবতী | ইনিও শাস্ত্রজ্ঞানে 

গ্রবীণ, গরম 'ক্ত এবং অতিশয় উদার-স্বভাঁব ছিলেন। ইনি সৈর়দাবাদে বাস করিয়। উপযুক্ত 

শিষ্যগণকে শ্রীভাগবতার্দি ভক্তিশান্ত্রের অধ্যাপনা করাইতেন। বুদ্ধবয়সে ইহার পিতা 

শ্রীকষচরণ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীধাম বুন্নাবন আশ্রয় করিলে ইনিই শ্রীমদনমোহনের সেবাভার গ্রহণ 

করেন। শ্রীল বিখনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীভাগবতাধ্যয়নকালে ইঁহারই গুণে বিমোহিত হইয়া 

ইহারই প্রীপদা শ্রয় করেন। কেহ কেহ শ্রীরা মকুষ্জ আচার্যকে, কেহ বা! শ্রীুষ্ণচরণ চক্রবতী মহাশয়কে 

গুরু বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু চক্রবতী মহাশয় পস্তবামৃত-লহরী” নামক গ্রন্থে “শ্রীগুরুচরণ- 

স্মরণাষ্টকম্” স্তবে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীকেই স্বীয় গুরুনামে অভিহিত করিয়া স্তব করিয়াছেন এবং 

গ্ট্রীপরমণ্ডর-প্রভূবরাষ্টকম্৮ নামক স্তবে গ্রীল কষ্চচরণ চক্রবতীকে পরমণ্ডরু বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

অধ্যয়ন ও শাস্সগ্রচার 

শ্রীভাগবতাঁদি তক্তি-শীস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিবার পর ইনি সংসারের অনিত্যতা দর্শন 
করিয়। গৃহা শ্রমে গ্রবেশ ন1 করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন ও গুরুকুলে বাস করিয়া! তক্তি-শাস্ত্রের প্রচার 

ও টীকাদি রচন! করিতে আরম্ভ করেন। গৌড়দেশে সংগ্কত বিদ্যার আলোচনা ক্রমেই হ্বাস 
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হইয়া আসিতেছিল এবং তৎকালে সাধারণ শ্রেণীর বৈষ্বগণও শ্রীল গোস্বামিপাদগণের 
প্রকাশিত সিন্ধান্তগ্রন্থের আলোচনায় সমর্থ হইতে ছিলেন না। কিস্কু গৌড়ীয় কুলচুড়ামণি 
শ্রীল কৃঙচরাস কবিরাক্গ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্থচরিতামুত গ্রন্থে নিখিল তক্তি-শান্ত্র সিদ্ধান্তের সার 

সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাদয়ালু শ্রীল নরোত্ম ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষায় প্রার্থনা ও প্রেমতক্তি- 
চন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রচার করি£ বৈষ্ঞবগণের সাধনবর্্ব্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
ঠাকুরও শ্রীচৈতন্ত।চরিতামৃত গ্রন্থ ও প্রেমতক্তিচন্দ্রিকা যাহাতে অপসিদ্ধান্ত-ছুষ্ট না হয় তজ্জন্য 

গ্রন্থের টাক রচন1! করেন। ধাহারা শ্রীহরি-তজনে একান্ত আগ্রহ্মীল, অথচ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে 
অধিকার না থাকায় শ্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধু, শ্রীটজ্জলনীলমণি ও শ্রীলঘু গাগবতামূত এই অবশ্ঠ 

পাঠয গ্রন্ত্রয় পাঠ করিতে বা সম্যক আলোচন!| করিতে সমর্থ নহেন, তাহাদিগের জন্ত তিনি এই 

তিন গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় "শ্রী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু জ্বল নীলমণি কিরণ 

ও “জ্ীতাগবতামৃতকণ!' নামে সংগ্রহ করিরা এ সময়ে প্রচার করেন । অনন্তর তিনি সারার্থবধিণী 

নামক শ্রীমন্তগবদ্ গীতার টাক! ম্থখবরতিনী নামে আননচম্পৃ-কাব্যের টাকা, আনন্দচক্তিক! নামে 
উদ্বপনীলমনির টাকা, বিদগ্রমাপধবের টাকা, গোপাপতাপণীর টীকা এবং সুবোধিনী নামী 'অলঙ্কার- 

কৌন্ততের টাক] প্রকাশ করেন। কোন্ সময়ে এই পুস্তকের টীকা রচনা আরম্ত হয় এবং কোন্ 

সময়ে শেষ হয় তাহ! সম্পূর্ণ নির্দেশ করা না গেলেও সৈয়দাবাদ বাসকালেই যে উক্ত গ্রস্থাবলীর 
টীকা রচিত হয় এরূপ অন্ুমান বোধ হয় অপঙ্গত হইবে না। কারণ উহার মধ্যে বন্থু টাকাতেই 

দৈয়দাবাদ-নিবাঁসী ্রীবিশ্বনাথ শম পা” অর্থাৎ টৈয়দাবাদ-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথশম1 কতৃক রচিত 

বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 

ইহার পরেই শ্রীল চক্রবর্তী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। এ সময়ে তিনি শ্রীবন্দাবনের 

নানান্থনে অবস্থান করিতেন এবং এ সময় স্বমম্প্রদায়-কতৃকি অঙ্গুরুদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীঙাগবতের 

সারার্থদশিনী নামী টীকা রচন! আরম্ত করেন। তীহার কৃত তৃতীয় স্কন্ধের টাক শেষ হইবার 

সময় তিনি যমুনাতটে বাম করিতেছিলেন একথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬২৬ শকাবে মারার্থ- 

দরশিনী টীকার রচন শেষ হয়। 
বিশ্বনাথ বৃন্দাবন গমন করিবার পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনের পূর্বসম্পদ ও শ্রীর অপহ্ন,তি 

ঘটিয়াছিল। শ্রীল গোস্ব'মিপাঁদগণের তিরোভাবের সঙ্গেই অগ্রাক্কত শ্রীধাম আপনার মহিমা ও 

সৌন্দ্যগেপন করিতে আরম্ভ করিরাছিলেন। শ্রীজীবের প্রিয়-শিষ্যমগুলীরও ক্রমশঃ তিরোভাবৰ 
ঘটতেছিল। স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবিগ্রহকলও যবনের অত্য/চারের ছলে শ্রীবন্দাবন ত্যাগ করিতে 

ছিলেন। অন্ুমান ১৫৯২ শকাৰে মোগল সম্রাটু অওরগ্গজেব সসৈন্যে মথুরায় আগমন করিঘ্বা বু 

লক্ষ টাক ব্যয়ে নিমিত শ্রীশ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির ধ্বংস করেন। শ্রীধামের পৃজারিগণ বৃন্দাবন, 

গোকুল, মহাবন, মথুরা প্রস্ৃতি স্থান হইতে শ্রীবিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়৷ ফেলিলেন। 
বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া অীগোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দ, রাধাবিনে।দ, রাধা দামোদর 

্রনথৃতি চলিয়া গিয়াছিলেন, মথুরা হইতে শ্রীকেশবদেবকে উদয়পুরে নাথদ্বারে রক্ষা করা হইল। 
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যেস্থানে কল্পদ্রম-মূলে রত্বাগার সিংহাসনে শীরাধাগোবিন্দের অপ্রাক্কত শ্রীমূতি শোভা পাইত সেই 
শ্রীগোবিন্বদেবের অপূর্ব শোতাশালী শ্রীমন্দির তগ্ন হইল। শ্রীবৃন্নাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
প্রভাবও ক্রমশ: ক্ষুণ্ন হই আপিতেছিল। বিশ্বনাথ শীবৃন্দাবনের এই অবস্থা দেখিয়া! স্বীয় কতববয 

স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতসংস্কল্প হইলেন। এই 
সময়ে অসাধারণ প্রতিভ।শালী শ্রীল বলদেব প্রিদ্যাতৃষণ মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীল 

বিশ্বনাথ চক্রবততাঁ মহাশয়ের কার্ধের সহায়তা করেন। বলদেৰ স্তায়শান্ত্রে সুপপ্ডিত ছিলেন। 

শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের আন্থুগত্য করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে সহজেই অধিকার লাভ করিলেন। শ্রীল 
বিশ্বনাথ বলদেবের সহায়ে ব্রজমগুলে অধ্য।পনাদ্দি দ্বারা গোস্বা মিশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। 

বৃন্দাবনধামে পুনরায় ভক্তি-শান্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ায় দলে দলে বিভক্ত ছাব্রগণ বৃন্দাবনে 

সমাগত হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ পুনরায় একবার গোৌড়মগ্ুলে প্রত্যাবতণ করিয়াছিলেন। 

গৌড়দেশেও তাহার শিষ্য ছিল। “৩ক্তি-রত্বীকর' ও “নরোত্তম-বিলাসের' গ্রন্থকার নরহরি 

তক্তিরত্বাকর গ্রন্থে স্বীয় পরিচয় প্রদ্বান-স্থলে মুশিদাবাদের অন্তর্গত রেঙ্গাপুর গ্রাম নিবাসী স্বীয় 

পিতৃদে জগন্নাথকে বিশ্বনাথ চক্রবতা মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

অল্নকাল মধ্যেই চক্রবর্তী মহাশয় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। তথায় 

শ্রীরাধাকুণ্-তীরে তিনি স্থায়ীভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। এ সময়ের একটা বিশেষ 

ঘটনার কথা তিনি স্বীয় “মন্বার্থ-দীপিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। কামগায়ত্রীর অর্থ পর্যালোচনা 

করিবার গময়ে তিনি শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের-_ 

কাম গায়ত্রী মন্ত্রূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, 

সার্ধচব্বিশ অক্ষর তায় হয়। 

সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষে করি উদয় 

ব্রিজগৎ কৈল কামময় ॥ 

এই পদ্যটার প্রমাণ কামগায়ত্্রী যে কিরূপে চতুবিংশ অক্ষর এবং অর্ধ্ণক্ষরে গঠিত তাহা 
বুঝিতে পারেন না । কি করিয়া! যে অধর্ণক্ষরের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে তাহা তিনি বুঝিতে 

পারেন না। ব্যাকরণ, পুরাণ, তন্ত্র, নাট্য, অলঙ্কারাদি শাঙ্জ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও তিনি 

উহাতে অর্ধক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাইলেন না। পরস্থ এ সকল শাস্ত্রে স্বর-ব্যঞ্জন তেদে 
পঞ্চাশৎ অক্ষরের উল্লেখ আছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাপাদেও শ্বর- 

ব্যঞ্রনাদিতেদেও পঞ্চাশদ্ বর্ণের উল্লেখ আছে। মাতৃকান্যাসাদিতেও মাতৃকারূপের ধ্যানে কুত্রাপি 

অধক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাইলেন ন1। পরন্ধ বৃহন্নারদীয় পুরাণে- শ্রীরাধিকার সহশ্রনাম 

স্তোত্রে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধাকে পঞ্চাশদ্র্ণক্ূপিনী বলিয়া বণিত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি 
ভাবিলেন, কবিরাজ গোস্বামীর কি ভ্রম হইল? কিন্তু তাহাও ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ 

তিনি ভ্রমপ্রমাদাদি দৌষ-রহিত সর্বজ্ঞ। যদ্দি “খণ্ড-ত (২) কে” অরধ্র্ণ বলিয়। নিদেশ করা 

যায় তাহ] হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ভ্রমতঙ্গদোষে দোষী হন। 
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কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন। করিয়াছেন-_ 

সথিছে! কৃষ্মুখ ছিজরাজরাজ। 

কুষ্চবপু$ সিংহাসনে, বসি রাজ্য-শালনে 
ক'রে সঙ্গে চন্জ্রের সমাজ ॥ 

ছুই গণ্ড মুচিকণ, জিনি মণি সুদর্শন, 
সেই ছুই পূর্ণ চন্ত্র জানি। 

ললাট অষ্টমী নদ; তাহার চন্দন বিন্দু 
সেই এক পূর্ণ চন্ত্র মানি ॥ 

কর নখ ঠাদের হাট বংশীর উপায় করে নাট 

তার গীত মুরলীর তাঁন। 

পদ নথ চন্ত্রগণ তলে করে স্থনতর্ন 

যার ধ্বনি নৃপুরের গান” 

উদ্ধত বনার প্রথমে কৃষ্চমুখ _- একচন্ত্র, তাহার পর ছুই গণ্ড ছুই চন্দ 
তাহার পর চন্দন-বিন্দপূর্ণচন্্র _ চন্দ্রবিন্দু নিয়স্থ যে ললাট ভাগকে অষ্টমীর ইন্দু বা 
অধচন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইগ্নাছে। ইহাতে পঞ্চনাক্ষরই অর্ধাক্ষর হইবার কথা, 

কিন্তু খণ্ড-ত (২) কে অর্ধাক্ষর ধরিলে, শেধাক্ষরই অর্ধাক্ষর হয়_-পঞ্চমাক্ষর হয় না| বিশ্বনাথ 

এই প্রকার সন্দেহে আকুল হইয়! ভাবিলেন, যদি মন্কাক্ষর গোঁচর ন! হয় তবে দেবতাও গোঁচরী- 
ভূত হন না, অতএব উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎ না ঘটিলে দেহত্যাগই আমার কতব্য। এই 
মনে করিয়া মনোছুঃখে দেহত্যাগ-অঠিলাবে রাবাকুগ্ডতটে নিপতিত হইলেন। রূপ সঙ্কল্পের 
পর রাস্রি দ্বিতীন প্রহর অতীত হইলে তীহার তন্ত্র। উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় তিনি দেখিতে 

পাইলেন যে, শ্রীবৃষতান্থনন্দিনী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন-£হে বিশ্বনাথ | হে 
হরিবল্পত | তুমি উঠ, শীকৃঞ্চরাম কবিরাজ যাহ! লিখিয়াছেন তাহা! সকলই সত্য। তিনি নর্ম- 

সহচরী, তিনি আমার অনুগ্রহে আমার অন্তঃকরণের সকল ভাবই অবগত আছেন। তাহার 
বাক্যে তুমি কোনরূপ সন্দেহ করিও না। কামগায়ত্রীই আমার উপাসনা মন্ত্র, আমিও মন্তরাক্ষর 
দ্বারে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হই। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে সমর্থ 

নছে। “বণ।গমভাস্ব২* নামক গ্রন্থে অরধক্ষর-নিরপণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে এবং যাহা 

দেখিয়া শ্রীরুষ্জান কবিরাজ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তুমি তাহা শ্রবণ কর, তদনস্তর তুমি এই 

গ্রন্থ দেখিয়া! সকলের উপকার সাধনার্থ ইহার প্রমাণ সংগ্রহ কর।” 
স্বয়ং বুষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই আদেশ-বাঁক্য শ্রবণ করিয়া চেতন! লাভ করতঃ 

বিশ্বনাথ শীঘ্র উখিত হইলেন এবং হা রাধে--রাধে বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে হৃদয়ে 

শ্রীরাধিকার আদেশ বাণী ধারণ করিয়! তাহার পালনে যত্ববান হইলেন। অর্ধাক্ষর নির্ণযবিষয়ে 
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শ্রীরাধিকা যাহা বলিলেন তাহাতে যে ষ কারের পর «বি” অক্ষর আছে-_সেই ষ কারই অর্ধক্ষর, 
তত্তিন পূর্ণাক্ষর পর্ণচন্্র।” 

শীরাধিকার কৃপায় মন্ত্রর্থ গে।চর হওয়ায় বিশ্বনাথ হষ্টদেব সাক্ষাৎ করিয়া সিদ্ধদেছে 

নিত্যলীলার প্রিকরহুক্ত হইলেন। এই সময় তিনি রাধাকুগুতীরে শ্রীগোকুলানন্দ নামক 

শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এখন হইতে প্রধান শিষ্য বলদেবই শিষ্যগণকে অধ্যাপন! করাইতেন। 
শ্রীবশ্বনাথ অন্তর্দশায় ও অধবাহ্যদশায় ভজন।নন্েদে অধিকাংশ কাল যাপন করেন । 

শ্রীবৃন্দ(বনে শ্রীগোত্বামিপাদগণের প্রভাব কিঞ্চিৎ লোপ পাইবার পরই স্বকীয় 
পরকীয়! বাদ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথ বুন্দাবনে উপস্থিত হইয়াও পশ্চিমাঞ্চলের 

বৈষ্ুবগণের স্বকীয়াবাদের ভ্রম নিরসন করিয়! নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন-মানসে “রাগবস্চন্ত্রিকা। 

'গোগীপ্রেমামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করেন। কিন্তু উহাতেও সমস্ত গণ্ডগোলের মীমাংসা 

হয় নাই। বিরুদ্ধপক্ষীয় বৈষ্বগণ অন্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহকে বুঝাইলেন যে, শ্রীগোবিন্দ- 

দেবের সহিত শ্রীরাধিকার পৃজ। শান্্সম্মত নহে, কারণ ভাগবত বা বিষুপুরাণে শ্রীরাধিকার 
নাম দৃষ্ট হয় না। রাজা অগত্যা শ্রীমতী রাধিকার মূর্তি পৃথক্ গৃহে রাখিয়া তাহার স্বতত্্ 
পৃজার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীবৃন্টাবনের বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ তখন ইছার গ্রতীকাঁরের জন্ত শ্রীবিশ্ব- 
নাথের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বনাথের আদেশে শ্রীবলদেব বিদ্যা ভূষণ জয়পুরে গমন করিয়া 

স্বকীয়বাদী বৈষ্ণবদিগকে পরাস্ত করিয়! প্রীরাধাগোবিন্দবুগলের একসঙ্গে সেবার ব্যবস্থা করিয়। 

আসেন। জয়পুরের গল্তায়ও গৌদীয় বৈষ্বদিগের বেদান্তের কোনও ভাষ্য নাই, অতএব 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে তত্রত্য গোবিন্দেবের সেব।ধিকারী করা উচিত নহে বলিয়া অন্যান্য 
সম্প্রনায়ের বৈষ্ঞবগণের সহিত গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রদায়ের বৈষ্বগণের বিবাদ হয়। তখন 

শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয় অতীব প্রাচীন এবং তখন অধিকাংশ সময়ই তিনি ভক্গনানন্দে অর্পবাহ্ 
ও অন্ত্দশায় অবস্থান করিতেছেন। তথন তাহার চলিবার শক্তিও ছিল না। তখন তাহারই 

আদেশে আবার তাহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীবলদেৰ বিদ্যাভূষণ গল্তায় গমন করিয়া শান্্বিচারে 

প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া তথায় গৌড়ীয় বৈষ্ঞবগণের সেবাধিকার রক্ষা করিয়া আসেন। 

কেহ কেহ বলেন যে, এ সময় শ্রীল চক্রবর্তীপ|দের আদেশে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অত্যন্প 

কালেরই মধ্যে বন্ধস্থত্রের গোবিন্বভাষ্য নামক স্ুপ্রমিদ্ধ যাধবগৌড়ীয় ভাষ্য রচনা করেন। 

কিন্ত একথা কতদূর প্রমাণসহ তাহা! এ পর্যন্ত জান! যায় নই; ভাগবত এই ব্রন্গস্থত্রের স্ত্র- 

কার নিমিত ভাষা, এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বমত স্থাপনের ভন কোনও পৃথক ভাষ্যের 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এক্ষণে সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও শ্রীতাগবতের স্ব স্ব মতানুযায়ী 
টাকা প্রণয়ন করিয়া! উক্ত গ্রন্থকে স্বমতান্থসারী প্রযাণ করিতে যত্ববান্ হওয়ায় তাৎকালিক 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রহ্গস্থত্রের একটা পৃথক ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্তই 
শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্মতিক্রমেই যে বলদেৰ ব্দোন্তের গোবিন্বভাঁষ্য রচনা করিয়াছিলেন, 

এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ আছে বলিয়া বোধ হয় না| 
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কেহ কেছ বলিয়া থাকেন যে বিশ্বনাথ বেশাশ্রয় করিয়াছিলেন বা ভেক গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন, এবং তাহার বেশা শ্রয়ের নাম হরিবল্পভ। কিন্ত আমরা এ কথার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত 

হই নাই। পরন্ত বিশ্বনাথ শেষ পর্যস্ত বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ নামেই স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

তবে যখন তিনি কীত্নের পদ-রচন। করিতেন) তখন শ্রী পদে তিনি হরিবল্পভ নাম ব্যবহার 

করিতেন। তক্তিরত্বাকরের গ্রন্থকার নরহরি পর্দ-রচনায় ঘনষ্ঠাম নাম ব্যবহার করিতেন, পদ- 

রচনায় এপ নামান্তর গ্রহণের প্রথা অন্তত্রও দেখা যাঁয়। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বনাথ পদ- 

রচন। কালে এরূপ নামান্তর গ্রহণ করিতেন। তিনি “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি” নামক যে পদ- 

গ্রহ গ্রন্থ গ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহ] প্রমাণিত হয়। কাহারও মতে হরিবল্লভই 

বিশ্বনাথের নামাস্তর। ফলত: তিনি আধুনিক বৈষ্বগণের ন্যায় তেক বা বেশ গ্রহণ করেন 

নাই। ইহাই আমাদিগের দৃঢ় ধারণ]। 
বিশ্বনাথ যে ভাবে গৌড়ীয় বৈষবধমে র "মর্যাদা রক্ষা করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় 

বৈষ্ণবধর্মে+র প্রভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার অলৌকিক 

প্রতিভায় বিশ্মিত হইতে হয়, তীহাঁর এই অসাধারণ কার্ষের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রধানগণ কতৃক 

তখন তীহার নামের একটা ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়/ছিল যথা-_ 

“বিশ্বস্ত নাথরূপোহসৌ তক্তিবন্গ্রদর্শনাৎ। 
তক্তচক্রে বতিতত্বাৎ চক্রবত্যাখ্যায়াভবৎ ॥ 

অর্থাৎ “সকলকে ( তক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথ মহাদেবের স্াঁয়) ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া! 

ইহার নাম বিশ্বন।থ এবং তক্ত-মণ্ডলীর শেষ্ট স্থান অধিকার করায় ইনি চক্রবর্তী ।” ফলতঃ এই 

ব্যাখ্যা যে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিমাত্রও অতিরঞ্জিত হয় নাই ইহা! তাৎকালিক বৈষ্ঞবসমীজের 

ইতিহাসাঁতিজ্ ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তিনি অন্থমান ৮০ বর্ষ বয়সে মাঘী শুক্লাপঞ্চমী 

তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে অন্তদ্'শার অবস্থায় শীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। 

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কালবশে তীহাঁর বহু গর 

লোপ পাইয়াছে , আমর! অনেক অন্ুসন্ধানেও তাহার কোনও কোনও গ্রন্থের অনুসন্ধান প্রাপ্ত 

হুই নাই। যতদূর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি তদমুসারে আমরা ততরুত গ্রস্থাবলীর একটা তালিকা 
প্রদান করিলাম, ইহাতে কোনও ত্রম দৃষ্ট হইলে অভিজ্ঞ তক্তমগ্ডলী অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন 
করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। 

(ক) টীকাগ্রন্থাবলী-_ 
১। সারার্থদর্শিনী ( শ্রীমত্তগবতের টাকা ) ২। সারার্থবরষিণী (শ্রীমন্তগবদগীতার টাক) 
9। আননাচঞ্জিকা (শ্রীউজলনীলমণির টীকা) ৪। হুখবর্তিনী (আননদবৃন্দাবনচণ্পুকাব্যের টীকা) 
€। শ্রীকবিরাঁজ গোস্বামী কত--শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের সংস্কৃত টাকা 

৬। শ্রীঠাকুর মহাশয় কৃত প্রেমতক্তি-চক্দ্িকার সংস্কত টীকা 
৭। বিদগ্ধমাধবের টীকা ৮। ন্থুবোধিনী (অলঙ্কার কৌস্ভের টীক1 ) 
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৯। গোপাল তাপনীর টীকা । 

(খ) সংগ্রহ-গ্রস্থাবলী-- 

১*। তক্তিরসামৃতসিদ্ধু বিন্দু ১১। উজ্লনীলমণিকিরণ 

১২। তগবতামৃতক ণা ১৩। ক্ষণদাগীতচিস্তামণি 

(গ) মূল প্রবন্ধাবলী-_ 
১৪। শ্রীকুষ্ণভাবনামূত ১৫। চমৎকার-চন্দ্রিক 

১৬। গোপীপ্রেমামৃত ১৭। স্তবামৃতলহরী 
১৯৮। প্রেমসম্পুট ১৯। গৌরাঙ্গলীলামৃত 
২০। স্বপ্নবিলাসামৃত ২১। সাধ্যসাধনকৌ মুদী 
২২। মন্্রার্থদীপিকা ২৩। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা 
২৪। সঙ্কলপকল্পদ্রম ২৫। রাগবক্চন্দ্রিক। 

২৬। এরশ্বর্য কাদধিনী * ২৭। মাধুর্যকা দদ্বিণী 
২৮। বৈষ্ণবহাগবতামৃত 

পপ পপ ৬০ পাপা শিপ শিিশিজ্পা পপি শী পপর এর ভা তা 

* আমর! বহু দিন অনুসন্ধান করিযীও “ধধর্ষ-কাঁদস্থিনী” গ্রন্থখানি পাই নাই। যদি কাহারও নিকট এ 

গ্রন্থ থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়! লেখকের নিকট জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব --প্রবন্ধ-লেখক। 



ন্িিন্বিন্ব ওনঙ্গে 
(১) 

শ্পিল-স্পাজ্ঞ 
শ্রীসতীশচক্ শীল এম্. এ, বি, এল্, 

প্রাচীন ভারত শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যায় যে কত উন্নত ছিল তাহা! বোধ হয় অনেকে 
সম্যক অবগত নহেন। এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান বতশমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । কথিত 

আছে দেব বিশ্বকমণাই এই শাস্ত্রের আদিগুরু। মানসারে লিখিত আছে ব্রহ্মার চতুমু্খ হইতে 
বিশ্বকমণ, ময়, তুস্তার এবং মন্ধ এই ৪ জন শিল্পকারের উদ্ছুব ছয় এবং ইহাদের ৪ পুত্র স্থপতি, 

সুত্রগ্রাহী, বর্ধকী ও তক্ষক হইতে জগতে ৪ প্রকার শিল্পকার-সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হয়। বিশ্বকর্মা 

দেবতাদিগের শিল্পী এবং তিনি ১হাজার প্রকার শিল্পবিগ্ভার উদ্ভবকতণ। 

প্রাচীন ভারতের শি ও স্থাপত্যের নিদর্শন ও এ বিষয়ের গ্রদ্থাদি অধিকাঁংশই বিলুপ্ত। 

বত'ানে গুহা! ও অন্টান্ত স্থানে যে সব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় ইহার অধিকাংশই বৌদ্ধ- 

যুগের। মানবের যে সৌন্দর্য বোধ ও অনুরাগ তাহারই স্ফুরণ এই শিল্প বিদ্যার মধ্যদিয়া। আর 
ভারতের এই বিগ্তা ধমেরি উপরই প্রতিষ্ঠিত। শুধু ভারতের কেন প্রাচীন মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন 

প্রভৃতি দেশেরও শিল্প বিছ্ভার ভিত্তি ছিল ধম”। হিন্দুধম বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্ম এই ৩ুটা আর্ধ 
ধর্মই ভারতের এই বিগ্ভাকে এত সমৃদ্ধ করিয়াছে। সারনাথ, সাঞ্চি, বারসৃত প্রভৃতি স্থানের 

স্থাপত্য বৌদ্ধবুগেরই নিদর্শন । গান্ধার দেশীয় স্থাপত্য বিগ্ভায় অনেকে শ্রীকদের প্রভাব অনুমান 

করেন। হইতে পারে তদানীন্তন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয় শগ্রীকতাঙ্কর্ষের 

নিদর্শন ভারতে আনীত হইয়াছিল। 
বতর্মানে যে সব শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ পাঁওয়। যায় সে গুলিকে আমরা 

তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি যথা__(ক) বাস্তশাজ্জ (খ) শিল্পশান্ত্র (গ) চিত্র শাস্ত্র । পূর্বেই 

উক্ত হইয়াছে এই বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই লুপ্ত। যাহ] বতর্মানে পাওয়া যাঁয় ইহাদের মধ্যে 
মাত্র কয়েকটা প্রাচীন ও অধিকাংশ গুপ্তযুগের ও পরবতী যুগের । খুঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১২৭ 

শতাবীর মধ্যে ইহার! লিপিবদ্ধ। তবে ইহাঁদের উপাদান প্রাচীন লুপ্ত পুথি হইতেই সংগৃ্থীত। 
(ক) বাস্তশাস্্র বা স্থাপত্য বিদ্যা সম্থন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়_- 

(১) বাস্তবিষ্ভা -ইহ] মহ!মহোপাধ্যায় টি, গণপতি শাস্ত্রী কতৃক সম্পাদিত ও ত্রিবাঙ্কুর 

সংস্কত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকর্তার নাম নাই এবং তিনি দেব বিশ্বকর্ম 

কৃত লুপ্ত গ্রস্থের উপাদান হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন বলেন। ইহা ১৬টী অধ্যায়ে বিভক্ত; 
ইহার মধ্যে গৃহ নিমর্ণণ, বেদী নিরমণ প্রভৃতি বছ বিষয় আছে। 

(২) মনুষ্যালয় চন্দ্রিক1--ইহা। ৭টা অধ্যায়ে বিভক্ত ও মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি 

শান্্রী-ক্তৃ্ধি স্গাদিত ও ব্রিবাস্ুর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। 
৭--৩১* 
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(৩) ময়মটম্-_ইহাও পূর্বোক্ত পণ্ডিত কতৃকি সম্পাদিত। ইহা দৈত্যগ্ুরু ময় কতৃক 
লিখিত এবং ৩৪টা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে গ্রামনিমণণ, নগরনিমণণ, রাক্জগ্রাসাদনিমণণ 
প্রভৃতি বহুবিষয় আছে। স্থাপত্য বিদ্যার ইহ। একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। 

(8) শিল্পরদ্বম--ইহাও পূর্বোক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় কতৃকি সম্পাদিত। ইহার ২টা 
খওঁ--১ম খণ্ড ৪৬ অধ্যায়ে ও ২য় খণ্ড ৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১ম খণ্ড প্রকাশিত হুইয়াছে। 

(6) যুক্তিকল্পতর-_ইছা ঈশ্বর চন্ত্র শাস্ত্রী কৃতি সম্পাদিত ও কলিকাত। ওরিয়েপ্টাল্ 

সিরিজে গ্রকাশিত। 
(৬) বৃহৎ সংহিতা__বরাহুমিহির কৃত। ইহা! অবশ্ঠ ১ খানি জ্যোতিথগ্রস্থ; কিন্ত ইহার 

৫৩ ও ৫৬ অধ্যায়ে বাস্তবিগ্ভা ও প্রাসাদলক্ষণ গ্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। 

(৭) বিশ্বকর্ম প্রকাশম্--ইহা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ; বিশ্বকমণ ইহার প্রণেতা 
বলিয়! কথিত। 

(৮) সমরাঙ্গণ হৃত্রধার_-রাঁজা তোঁজদেব ইহার প্রণেতা, এবং মহীমহোপাধ্যায় টি. 
গণপতি শাস্্ী কতৃক সম্প|দিত ও গায়কোবাড, ওরিয়েন্টাল সিরিজে ২খণ্ডে প্রকাশিত। 

বিশ্বকম1 তাহার পুত্রদের বাস্তবিষ্ঠ/ সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ 
আছে। তদ্যতীত ইহার মধ্যে বিমান যন্ত্র গ্রভৃতি বনু ষন্ত্র নিমর্শণ প্রণালীও আছে। 

(৯) মানসার-ইহা! মানসার নামক খধি কর্তৃক প্রণীত এবং এবিষয়ের একটি প্রধান 
গ্রন্থ। ইহা ডক্টর পি. কে. আচার্য কৃকি সম্পাদিত ও ইংরেজীতে অনুদিত হইয়াছে। 

(১*) কতকগুলি পুরাণগ্রন্ব--উপরিলিখিত ৯টা গ্রন্থ বাতীত কতকগুলি পুরাণে যেমন 

মত্ম্তপুরাণ (২৫২-৮ অধ্যায়) অগ্নিপুরাণ (১০৪ অধ্যায়), গরুড় পুরাণ ( ৪৬-৭ অধ্যায়), 

নারদপুরাণ (১৩ অঃ), ত্রঙ্গাগুপুরাণ (৭ অঃ), তবিষ্যপুরাণ ( ১২, ১৩০-২ অঃ), লিঙ্গপুরাঁণ 

(২য় খঃ ৪৮ অঃ), বাঘুপুরাণ ( ১ম খঃ ৩৯ অঃ) স্বন্দপুরাণ (২৪1২৫ অঃ) প্রভৃতিতে এই বিদ্কা- 

বিষয়ক বহুতথ্য সংগ্রথিত আছে। 

(খ) শিল্প শাস্ত্র বা াস্কর-বিগ্তা । মাত্র নি্নলিখিত কয়েকটী প্রকাশিত গ্রস্থের কোন 

কোন অধ্যায়ে এ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। বলাবাহুল্য সাধারণত: দেবদেবীর প্রতিম! বা মুর্তি 
'তৈয়ারী প্রণালীই উহাতে আছে-_ 

(১) বৃহৎ সংহিতার (বরাহ মিহির কৃত) ৫৮ অধ্যায়। (২) শুক্রনীতির (শুক্রাচার্য 

কত) ৪র্থ অধ্যায়। (৩) বিষু্ধমের্ণত্তর পুরাণের ৩য় খণ্ড। (৪) মৎগ্তপুরাণের ২৫৯ অধ্যায় 
(৫) অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়। (৬) কাগ্ঠপ শিল্পম-_এ বিষয়ের এই খানি প্রামাণিক গ্রন্থ। 

ইহা পুণা আননাশ্রম হইতে প্রকাশিত। ইহ! ৮৮ পটলে বিতক্ত। (৭) প্রতিমামাপলক্ষণম্-. 
ইহা! অধ্যাপক ফণীজ্্রনাথ বসু কতৃক সম্পাদিত ও লাহোর হইতে প্রকাশিত। 

এতঘ্যতীত এ বিষয়ে নিয়লিখিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের পুথি আছে-- 
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(১) মার্কগডয় মত বাস্ত শান্ত--ইহার অসম্পূর্ণ পুঁথি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে । 
(২) ময়বাস্ত বা ময়মতাগমঃ--ইহা মান্্রাজ হইতে তেলেগু অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত 

হয়। অধ্যাপক ফণীন্ত্রনাথ বন্থুর 71111019135 0£11101911 91179 9290:8 এর মধ্যে দেবনাগরী 

অক্ষরে ইহ! মুদ্রিত হইয়াছে । * 

(৩) প্রতিমামান লক্ষণম্ বা আব্রেয় তিলক--_ইহা মহ আব্রেয় কর্তৃক প্রণীত। 

(৪) দশতালন্যগ্রোধ গ্রতিমামগ্ডল-বুদ্ধ-প্রতিমালক্ষণম্। 
(৫) সম্যক সমুদ্ধতাসিত প্রতিমালক্ষণ বিবরণনাম। উপরোক্ত (৩-৫ সংখ্যক ) 

পুথি নেপাল দরবারে আছে এবং ইহাদের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদও আছে । 
(৬) প্রতিমালক্ষণ বিধানম্-_ইহ! মালয় অক্ষরে লিখিত। 
(৭) প্রতিমাদ্রব্যাদিবচন--(0105:৮9 14960, (৮) তারালক্ষণ (140. ০৪0, 

(৯) বিশ্বমান (8:1051) 10155017) (১০) মৃতিধ্য/ন (88) (১১) মুতিলক্ষণ (21) (১২) 

লক্ষণ সমুচ্চয় (4৫) (১৩) শিল্পসীর (১৪) সকলাধিকার-__অগস্ত্যকৃত। 

(গ) চিত্রবিষ্ঞা সম্বন্ধে সামান্ গ্রন্থই বতানে পাওয়া যায়-- 
(১৯) চিত্রলক্ষণম্ নামক ১খানি সংস্কত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহা 

জান তাঁষাতে অন্দিত হইয়াছে। (২) বিষ্ুধর্মোত্তরম্ এর একটা অধ্যায় চিত্রসথত্র বিষয়ক। 
(৩) পূর্বোল্লিখিত [ক (৪)] শিল্পরত্বম্ এর শেষ অধ্যায় চিত্রবিষ্য। বিষয়ক । (৪) চিত্র্াত্রম্ (4১1, 

0৪6 2৮ 1) (৫) চিত্রপট (001১5, 715.) (৬) চিত্রকর্ম শিল্পশান্ত্র (07, 0৪0) 

ময়মতাগমঃ গ্রন্থে বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের যেমন গার্গের, মারীচ? আত্রের গ্রভৃতির উল্লেখ 

আছে। হহাদের গ্রন্থ সম্ভবতঃ লুপ্ত । 

(ক)বাস্তশাস্্র বিষয়ের আরও কতকগুলি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে যথা 

(১১) অন্বশাস্ত্র (ড17৩ 02915 1796, ০1, [, 2499) (১২) অপরাজিত পৃচ্ছা_ 

ভূবনদেৰ কৃত (40760: 08৮ 086) (১৩) অপরাজিত বাস্তবশান্ত্র--বিশ্বকমণাকৃত (ন্ুরাটে 

প্রাপ্তব্য) (১৪) অভিলাধিতার্থ চিন্তামণি-মল্প সোমেশ্বর কৃত (1851075 0৪1) (১৫) অংশুমৎ 

( কাশ্ঠপীয় ) (1:8510:'5 0৪0 (১৬) অংশুমানকল্প (1, 0৪৮) (১৭) ২৮টী মহাগমের 

মধ্যে ৫টী মহাগমে স্থাপত্যবিষ্ভ[বিষয়ক বহুতথ্য আছে-_অংশুমৎ ভেদাগম, কামিকাগম, 

কারণাগম, বৈখানসাগম, ও সুপ্রভেদাগম। (১৮) অগন্ত্য-সকলাধিকার (0৫12505৮0৪6) 

(১৯) আগার বিনোদ (২০) আয়তত্ব--মওনহুত্রধার কৃত (২১) আয়াদিলক্ণ (4017500 

(২২) আরামাদি প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি (21501) (২৩) কৃপাদি জলম্থানলক্ষণ (07751051450) 

(২৪) কৌতৃকলক্ষণ (0100673 [750.) (২৫) ক্রিয়াসংগ্রহ্পঞ্জিকা (২৩) ক্ষীরার্ণব-বিশ্বকমণ- 

কৃত (481200) (২৭) ক্ষেত্রনিম্ণণ বিধি (0296: 7750) (২৮) গার্ন সংহিতা (শুতে 

০০158৩ 74:.) (২৯) গৃহমিরূপণ সংক্ষেপ (481. ০৪.) (৩০) গৃহনিম্ণীণবিধি (৩১) গৃহপিঠিকা 

0০98 179. (৩২) গৃহবাস্ত গ্রদীপ-_ইহা! সম্ভবতঃ লক্ষৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
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(৩৩) গোপুর বিমানাদি লক্ষণ (09297৮3 756) (৩৪) ঘট্টোৎিসর্থ স্থচনিকা (486, 0৪৮) 

(৩৫) চক্রশান্ত্র (00০5 1790.) (৩৬) জয়মাধৰ মানসোল্লাস-_অয়সিংহদেব কৃত (4১01. 0৪6) 

(৩৭) জালার্গল-__বরাহুমিহির কৃত (01399:৮5 1456) (৩৮) জালার্গল যন্ত্র--(0019615 7456) 

(৩৯) জ্ঞানরত্বকোষ --বিশ্বকম্কৃত (406, 0৪.) (৪০) পীঠ-লক্ষণ (0190105 1456 ) 

(৪১) প্রতিষ্ঠাতত্ব বা ময়সংগ্রহ (40. 080.) (৪২) প্রতিষ্ঠা তন্ত্র (445 08.) 

(৪৩) প্রাসাদকল্প (029961৮5190. ) (88) প্রাসাদ কীতর্ন (৪৫) প্রাসাদ দীপিকা (401) 

(৪৬) প্রাসাদ মণ্ডন বাস্তশান্ত্র (৪৭) প্রাসাদ লক্ষণ-বরাহমিহির কৃত ( 01096051450, ) 

(৪৮) প্রাসাদালংকার লক্ষণ (01765 7456 ) (৪৯) মঠগ্রতিষ্ঠাতত্ব__রঘুনন্দনৃত 

(৫০) মনুষ্যালয় লক্ষণ (0০119 745.) (৫৯) মন্ত্রীপিকা (৫২-৫৭) ময়রচিত ময়মটম্ (ইহার 

বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ) ব্যতীত ইহার রচিত অন্থান্গ্রস্থ__ময়মটশিল্পশীক্্বিধান, ময়- 

শিল্পশতিক, ময়শিল, ময়বাস্ত, ময়বাস্তশাস্্রম, ময়মটবাস্তশীন্্রম (৫৮) মাঁনকথন (01528 

[156,) (৫৯) মানব-্বাস্ত লক্ষণ (৬*) মানসোল্লাস (৬১) মানসোল্লাস-বৃত্তান্তপ্রকাশ 

(৬২) মুলস্তন্তনির্ণয় (৬৩) রত্বদীপিকা (৬৪) বত্বমালা (৬৫) রাজগৃহনিমণণ (৬৬) রূপমণ্ডল 

(৬৭) বলিপীঠলক্ষণ (৬৮) বাস্তচক্র (৬৯) বাস্ততত্ব (৭০) বাস্তনিণয় (৭১) বাস্তপুরুষলক্ষণ 

(৭২) বাস্তগ্রকাশ (৭৩) বাস্ত প্রদীপ (৭8) বাস্তগ্রবন্ধ (৭৫) বাস্তমঞ্জরী (৭৬) বাস্তমণ্ডল (৭৭) বাস্ত- 

যোগতত্ব (৭৮) বাস্তরত্ববলী (৭৯) বাস্তরাজবল্লভ (৮) বাস্তলক্ষণ (৮১) বাস্তবিচ|র (৮২) বাস্তবিধি 

(৮৩) বাস্তশান্ত্র_-সনৎকুমার কৃত (৮৪) বাস্তশাস্ত, রাজবল্প 5 মণ্ডন এবং ভূপতিবল্লভ কৃত (৮৫) বাস্ত- 

শিরোমণি (৮৬) বাস্তসমুচ্চয় (৮৭) বাস্তসংখ্যা (৮৮) বাস্তৃসংগ্রহ (৮৯) বাস্তসংগ্রহমু (৯০) বাস্তসর্বন্ব 

(৯১) বান্তপার (৯২) বাস্বসারণি--ইহা! ১৪খানি গ্রন্থ হইতে সংকলিত | (৯৩) বাস্তসারসর্বন্ব- 
সংগ্রহ (৯৪) বিমান লক্ষণ (৯৫) বিশ্বকম্মত (৯৬) বিশ্বকমর্ণজ্ঞান (৯৭) বিশ্বকমর্ণপুরাণ (৯৮) 

বিশ্বকম্ণপ্রকাশ (৯৯) বিশখকমসম্প্রনায় (১*) বিশ্বকমণশিল্শান্ত্র (১০১) বিশ্ব-বিষ্ভাভরণ (১০২) 

বৈখানস (১০৩) বৈখানসাগম (১০৪) শান্ত্র্রলধিবত্র (১০৫) শিল্পকলাদীপিকা (১০৬) শিল্পগ্রন্থ (১০৭) 

শিল্পদীপিকা (১০৮) শিল্পনিঘ্ট, (১*৯) শিল্পলেখা (১১০-১১) শিল্পশান্র--কাশ্যপ ও অগস্ত্যকুত 
(১১২) শিল্প-শান্ত্র সারসংগ্রহ (১১৩) শিল্প সর্বস্ব সংগ্রহ (১১৪) শিল্প সংগ্রহ (১১৫) শিল্পার্থ শান্ত 

(১১৬) শিল্পী শাস্ত্র (১১৭) যডবিদিক সন্ধান (১১৮) সনৎ কুমার বাস্তশান্ত্র (১১৯) সর্ববিহারীয়যন্ত্ 
(১২০) সংগ্রহ শিরোমণি_ইহা! বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি কৃত লুপ্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত (১২১) 

সারম্বতীয় শিল্পশান্ত। 
উপরে সংক্ষেপে ভারতীয় শিরশান্ত্ের একটি সাধারণ তাঁলিক] প্রদত্ত হইল। দেখা যায় 

ইহাদের অধিকাংশই অগ্রকাশিত। এই তাঁলিক| 10, ৮, 7. 08159 কৃত 4 70100021 

০ [71000 4১017100005) 0201, 0, 2, 8০5৪ কৃত 9118 98905) 210610153০1 106392 

9119 98905 প্রস্থৃতি হইতে সংগৃহীত। সংস্কত শিল্পশান্ত্র স্বদ্ধে বাংলার এই ২জন ও রিবান্কুরের 

মহামহোপাধ্যায় টি, গণপতি শাস্ত্রী যথেষ্ট গবেষণা! করিতেছেন । 



(২) 

বৈদিক্কত্রতর্্স সংক্কাল-প্রথা 

শ্রীমতী বীগাপাণি দেবী 

প্রাচীন কাল হইতে মানব জাতির সকল স্তরের মধ্যেই অল্প বিস্তর সংস্কার-প্রথা 
গ্রচলিত আছে। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকার সংস্কার-প্রথা বতমান। 
আর্য জাতির সকল ধর্মেই সংস্কার-বিধি আছে । তন্মধ্যে আবার বৈদিকধর্মে এইসকল সংস্কার 
বিধি সবরপেক্ষা বেশী। অনেকেই হিন্দুদের মাত্র দশবিধ সংস্কারের কথা জানেন । কিন্তু 

তাহাদের উৎপত্তি ও নিয়মাির বিষয় সম্যক অবগত নহেন। ইহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান 

করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । বিভিন্ন গৃহাস্ত্র, ধর্মসুত্র ও স্থৃতিশান্ত্রের মধ্যে বন্ুপ্রকার সংস্কার বিধির 

বিস্ত ত বর্ননা আছে। অনেক স্থলে বিভিন্ন মতও ব্যক্ত হইয়াছে। “কিন্তু এই সকল সংস্কারের 
প্রতিহাসিক তিত্তি, উৎপত্তি এবং ব্যাখ্যামুলক কোন গ্রন্থ বাংল! ভাষায় নাই। আশাকরি কোন 

যোগ্য ব্যক্তি এই অভাব পৃরণ করিবেন। 
সংস্কার কি? আর্যদিগের শরীর ও মন পরিশুদ্ধ করিবার জন্ত সমাজ ও ধম'গুলক কার্য- 

বিশেষ। এখথেদে উপনয়ন ও বিবাহ।দি সংগ্কারের কিছু কিছু উল্লেখ দেখ। যায়। কিন্ধু গৃহাহথত্রা- 

দির মধ্যে ইহাদের বিস্তুত বর্ণন। ও ক্রিয়প্রণালী পরিলক্ষিত হয়। গৌতম স্থৃতির মধ্যে ৪* 
প্রকার সংস্কারের বর্ণন| দেখা যায়। কিন্কু আশ্বলায়ন স্ৃতির উপর ভিত্তি করিয়া “সংস্কার 

রত্বমালা,তে ২৫ প্রকার সংস্কারের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এই ২৫ প্রকার সংস্কারকে ৪ শ্রেণীতে 

ভাগ করা যায় যথা 

ক) নৈমিত্তিক সংস্কার-_ ১৬ প্রকার 

(খ) বাধিক সংস্কার-- ৭. 

(গ) মাসিক সংস্কার ই 

(ঘ) নিত্য সংস্কার-_ 8 

গৌতম স্থৃতি ও আশ্বলায়ন স্মৃতিতে বণিত সংস্কারের নামগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে - 

গৌতমস্তৃতি আশ্বলায়ন ও অঙ্গিরাস্থৃতি 

টি 

১। গর্ভাধান-- ১ গ্রকার ১ প্রকার 

২। পুংসবন-_. ০ 2 

৩। সীমস্তোনয়ন-_- ১.) ১১১ 

৪। জাতকম-_ "2 ১৪ 

&| নাম করণ--. ৯৪১ ১১) 

| বিষুবলি__ ছি ৯ ॥ 
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গৌতমস্থৃতি আশ্বলায়ন ও অঙ্গিরা স্থৃতি 
৭। নিঙ্রামণ-__ ০ রি 
৮| অনপ্রাশন-- ই 2 

৯। চৌল বা চুড়াকরণ-_ নু চার 
১*। উপনয়ন-- হা টু 
১১। বেদ ব্রত-_ ৪ $) ৪8 

১২। ম্নান-_- রী ১.9 

১৩।| বিবাহ - ৮ সৌছি 

১৪। পঞ্চ মহা যজ্ঞ -- ৫ 9) 2 

১৫। পার্বণ-_ টি কানে 

১৬। হবিজ্ঞ-_ 3 ৮.9) 

১৭। সোমযজ্ঞ-- না. টি 

১৮1 পাকযজ্ঞ_ 9 নি 

৪* প্রকার ২৫ প্রকার 

উপরিলিখিত সংস্কারের মধ্যে আমর] দশটার বিষয় সাধারণতঃ উল্লেখ করি, বথা__ 

১। গর্ভাধান-_পুব বাঁ ধুগে ইহার নাম ছিল চতুরথীকর্ম। বিবাহের ৪র্থ রাত্রিতে 

গর্ভোৎপাঁদনের জন্য এই সংস্কার অসিত হইত। ইহার পূর্বো্ত্ী পুরুষের যৌনসঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল। 
ইহ! বিবাহেরই একটা অঙ্গ ছিল। তখন বাল্য বিবাহ প্রথ| ছিল না। পরবর্তীকালে যখন বাল্য- 
বিবাহ-প্রথা গ্রবতিত হুইল, তখন বিবাহের অনেক পরে কন্ঠার উপযুক্ত বয়সে এই সংস্কার কার্ষের 

বিধি হইল এবং ইহার নাম হইল “গর্ভাধান”। যাজ্ঞবন্ধ্য স্থৃতিতে (১১১) এ নামের প্রথম উল্লেখ 

দেখা যায়। খগ্থেদে এবং আপন্তত্ব ও বৌবায়ন হুত্রাদিতে দেখা যায় অনৃঢ়] কন্তাদের দেহ বিশ্বাবন্ু 

নামক গন্ধর্ব গৃহীত। যাহাতে কন্ঠ! ভবিষ্যতে পবিত্র সম্ত/নের জননী হইতে পারে সেজন্ত তাহার 
দেহ পরিশুদ্ধির জন্য এই সংস্কার বিধি। একটী উদুষ্ঘর ডাল স্থগন্ধিযুক্ত ও বন্ত্াচ্ছাদিত করিয়া 

নিদ্টিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রাখা হয় ও যাহাতে গন্ধর্ব কন্তাকে পরিত্যাগ করে সেজন্য ২টী মন্ত্র 
( খখ্বেদ ৮৫1২১।২২) উচ্চারণ করিয়া এ ডালটী ফেলে দেওয়া হয়। অন্তান্ত ক্রিয়া বিবাহের 

সময়েই হয়। 
২। পুংসবম-আশলায়ন গৃহ হুত্রে (১১৩১) এই সংস্কারের উৎপত্তি বর্ণনা আছে। 

পুজ্নে সম্তানের জন্তই এই সংস্কার এবং সাধারণতঃ গর্ভাবস্থার ২য় ( পারস্কর সুত্র ), ৩য় (গোতিল 

হুত্র ) বা ৪র্থ (ভরদ্বাজ ও জৈমিনি সুত্র ) মাসে শুরুপক্ষে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ গ্রহনক্ষত্রের 
স্থানে ইহার অনুষ্ঠান হইবে তাহাও উপ্লিখিত আছে। 

৩। সীমস্তোননয়ন- স্ত্রীলোকের মাত্র প্রথম গর্ভাবস্থায় এই সংস্কার অনুঠিত হয়। চঢুল- 

গুলির মধ্যদেশ পুথক করিয়। উপরদিকে তুলিয়া! দেওয়। হয়। সম্ভবতঃ সন্তান সন্ভাবনা ন! হওয়ার 
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পর্ব পর্যস্ত সে যুগে চুলগুলি পৃথক (অর্থাৎ সি'থিকাটা ) হইত না। সাধারণতঃ গর্ভের ৪র্থ মাসে 
এই সংস্কার হয়। মানব ও কাঠক গৃহ্য্থত্র অন্যায়ী ওয় মালে এবং সাংখ্যায়ন হুত্রান্যায়ী 
৭ম মাসে ইহ] অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে একটা হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 

৪. জাতকম€-_সস্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের 

সমগ্টিগত নাম জাঁত কর্ম। সম্তানকে প্রথম স্তন্ত দান ও তাহার নাড়ী স্থত্র কত্নের পূর্বেই এই 
সংস্কার অনুঠঠিত হয়। তারপর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ও সন্তানকে নানাপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণের দ্বার! শ্নান 

করান হয়। 

৫। নামকরণ-__খথ্েদ ও যভূর্বেদের গৃঃ হঃ এর মতে জন্মের ১০ম দিনে এবং সামবেদের 
জৈমিনির হুত্রমতে ১২শ দিনে সন্তানের নামকরণসংস্কার হয়। প্রথমে কতকগুলি মন্্রারা 

ন্নান করান হয়। যজ্ঞাদি অনুঠিত হয়। কি প্রকার নাম হওয়।! উচিত সে বিষয়েও অনেক 

নিয়ম গ্রদতত হইয়াছে । 

৬। নিক্ষামণ-_সন্তানকে গৃহ হইতে প্রথম উনুক্ত স্থানে বাহির করা। জন্মের ৪র্থমাসে 
এই সংস্কার হয়। ইহার সহিত হৃর্য-দর্শন ও চন্দ্র-দর্শন নামক আরও হটা ক্ষুদ্র সংস্কার অনুঠিত 
হয়। কয়েকটা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্তানকে হূর্য ও চন্দ্র দেখান হয়; পরিশেষে একটি ভোজ 

প্রদান কর! হয়। 

৭| অন্পপ্রাশন-_-সন্তানের ৬ষ্ঠ মাস বয়ংক্রমে প্রথম তাহাকে অন্নতক্ষণ করিতে দেওয়া 

হয়। কাঠক হুত্রমতে কিন্তু দাত বাহির হইবার পর এই সংস্কার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। 

পারস্কর ও আপত্তদ্ব গৃঃ হুঃ এর মতে সন্তানকে মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জৈমিনি ও 

কাঠক হুত্রমতে তাহা নাই। 

৮। চৌল বা চুড়াকরণ-_সম্তান জন্মের ১ম বর্ে (বৌধায়ন ও সাংখ্যায়ন মতে ) বা 
ওয় বর্ষে ( পারস্করমতে ) তাহার ১টী চুলগুচ্ছ রাখিয়া বাকী সমস্ত চুল প্রথম কতিত হয়। ইহাতে 
হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। 

৯। উপনয়ন-উপনয়ন সংস্কার শুধু বৈদিক আর্যদিগের মধ্যে নহে, পরন্ধ পারসীকদের 
মধ্যেও প্রচলিত আছে এবং বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকদেরও উপনয়ন হইত। দগুধারণ পাঁরসীকদের 

মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বদের মধ্যে যথাক্রমে 

৮ হইতে ১৬১ ১০ হইতে ২২ ও ১২ হইতে ২৪ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার হওয়া কতব্য। 

১*। বিবাহ---মন্থসংহিতার মতে ৮ প্রকার বিবাহ প্রথা। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য 

গ্রথাই সাধারণতঃ প্রচলিত । 



আমাদের কথা 
প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ও বিভিন্ন সহরে নানাপ্রকার সভাসমিতির 

বাধিক ও সাময়িক সাধারণ অধিবেশন হয় । এ বৎসরেও কলিকাতায় হিচ্দু মহাসভাদির 
অধিবেশনাদি হইবে। এই প্রক!র অধিবেশনে বহু অর্থব্যয় হয়। যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার 

অধিকাংশই ব্যণ্নত হয়। ইহাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদিও গৃহীত হয়। কিন্তু তারপর তরী সব 

্রস্তাবকে কার্যকরী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার অভাব কতকাংশে পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তরূপে 
আমরা ২টী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি--জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা । জাতীয় 

কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন বর্তমানে কয়েক বৎসর যাবৎ সুদুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার 
জন্য সাময়িক নগরাদি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে-_এবং কয়েক লক্ষ টাকাও ইহাদের জন্য ব্যয়িত হয়। 

ইহার দ্বারা একট! প্রচার ও সাময়িক উত্তেজন1 ও বক্তৃতা্দি ব্যতীত স্থায়ী কার্য কতটা হয় ও 

লক্ষ্যের প্রতি কতদূর অগ্রসর হওয়! যাঁয় তাহা অনুধাবনের বিষয়। দর্শকমণ্ডলী ও উদ্যোক্তা প্রভৃতি- 
দের নিকট হইতে এই টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় এত টাকা এই- 

রূপে ব্যয় না করিয়া ইছার দ্বারা স্থায়ী ও গঠনমূলক অনেক কার্য সাধিত হইতে পারে। ভবিষ্যত 

কর্মপন্থ। ও কর্মীদল স্থষ্টির জন্ত যদি কেবলমাত্র এই সব প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ স্থানে স্থানে একত্র 

হ/ন তাহ! হইলে অনেক কম অর্থ ব্যয়িত হয় আর উদ্ধৃত অর্থ দ্বারা! গঠনমূলক কার্ধ হইতে পারে। 

গু রঃ রঃ গঃ 

হিন্দুধ্মে'র অন্তর্গত কতকগুলি গ্রতিষ্ঠান যেশন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম 

সংঘ, হিন্দুমিশন গ্রত্ৃতি---ধম প্রচার ও অন্ান্ত দেবাকার্ষের জন্ত দেশের বিতিন্ন স্থানে ইহাদের 
সন্ন্যাসী ও ত্রহ্মচারীবর্ণকে প্রেরণ করেন। : কিন্তু এই সব কর্মীদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত 
করিবার জন্য ইহাদের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। দৃষ্টান্তরূপে বলা বাইতে পারে---রোমান্ 

ক্যাথলিক প্রচ।রকদিগের শিক্ষার জন্য কাশিয়ংএ একটি প্রতিষ্ঠান আছে---পাঁরসীকদিগের 

ধমপ্রচারক স্থৃষ্টির জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ বোশ্বাই-এ কম! এখর্টন ইনস্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে আর এই ইনস্টিটিউ;টর জন্য কমাঁসাহেৰ বু লক্ষ টাক! দান করিস্সাছেন। কিন্ত 

হিন্দুধর্ম প্রচারক ও সেবকদের শিক্ষাদানের জন্ত কোন কলেজ নাই। আমাদের মনে হয় 
যদি এই সব প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ একত্র মিলিত হইয়া প্রথমেই ভারতের কয়েকটা প্রধান 

স্থানে-_-যেমন কাশী, হরিদ্বার, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে . এবংপ্রকার বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে হিন্দু প্রচারকদিগের পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। 
কু রঃ ১১০ গা 

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়ের নিকটে গুরুকুল বিদ্যালয়ের আদর্শাহ্্যায়ী একটি 
বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। এ বিষয় আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আর্ধ- 

সমাজ উত্তর ভারতে এইপ্রকার অনেকগুলি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করিয়! শিক্ষা! বিস্তারের যথেষ্ট 



চতুর্থ সংখ্যা ] আমাদের কথা ২৪৯ 

চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিমতারতে 991521205 01118 9০০15 কয়েকটা স্কুল ও কলেজ 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অবস্ত সেগুলি গুরুকুলের আবদর্শান্থ্যায়ী নহে। ধর্ম ও তাবপ্রচারের 
উপযুক্ত কেন্দ্র শিক্ষায়তনসমূহ। গ্রীস্টধর্ম প্রচারকেরা ভারতের বুস্থানে এইপ্রকার শিক্ষালয় 

প্রতিষ্ঠ। করিয়া যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন যদি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ও 

অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কাজ করিয়া ভারতের বিতিন্ন স্থানে এই প্রকার গুরুকুল 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে দেশে আদর্শ শিক্ষাবিস্তারের পথ ম্থগম হয়। 

ও সা গু গা 

আগামী হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের কতৃপিক্ষদিগের দৃষ্টি নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয়ের 
প্রতি আকর্ষণ করি_ 

(১) হিন্দু” শব্দটা “সিন্ধু শব্ধ হইতে উৎপন্ন এবং এই প্রকার অপত্রংশমূলক একটা 
শব্বকে একটা প্রাচীনতম ধমে'র সহিত যু করিয়৷ “হিন্দুধর্ম এই আখ্য। দেওয়া সমীচীন 

নহে। এই ধর্মের আদি উৎস বেদ ম্তরাং বতমান হিন্দুপর্মকে “বৈদিক ধর্ম এই আখ্যা 

দেওয়া যুক্তিঘুক্ত। তারতভূমির অন্থান্ত ধর্ম গুলি---বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, পারপীক, প্রভু তি--- 
মূলতঃ বৈদিক ধমেরই বিভিন্ন সংস্কার) স্বতরাং এই সকল ধমের যদি সাধারণ নাম “আর্ধধম”+ 

প্রদত্ত হয় তাহা! হইলে সমীচীন হয়। “হিন্দু মহাসভার'ও তাহা হইলে “ভারতীয় আর্য 

মহাসভা' নামকরণ করা প্রয়োজন । 

(২) সরকার করৃকি £হিন্দুদিগকে” 'অ-মুসলমান' (1০-81511 ) এই আখ্যা 

প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় ৫ অংশ যে ধমণবলম্বী তাহািগের এই প্রকার 

নামকরণের আশ উচ্ছেদ করা প্রয়োজন । 
(৩) হহিন্দুমহাসভ'কে এত বড় একটা জাতির প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন করিতে 

হইলে ইহাকে কেবল রাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না---পরন্ত এই জাতির 
মঙ্গলজনক সকল কার্ষেই ইহাকে অগ্রণী হইতে হইবে---যেমন (ক) মন্দির সংস্কার; প্রাচীন 

মন্দিরগুলির অধিকাংশই বহু দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে পরিচালিত। এই প্রকার বন 
সম্পত্তি ধম মুলক কার্ষে ব্যয়িত না হইয়া! অনেক ক্ষেত্রে অপব্যয়িত হইতেছে । এই সব সম্পত্তিকে 
হিন্দুর জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়! ইহাদের দ্বারা সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক কার্য করা। 
(খ) সামাজিক কুগ্রথাদির সংস্কার---যেমন বাল্যবিবাহনিরোধ, পণপ্রথারোধ ইত্যাদি। 

(গ) শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই মহান্ জাতি যাহাতে সুদক্ষ হইতে পারে তাহার 

বিধান করা। (ঘ) ভারতীয় কষ্ট, জ্ঞান ও শিক্ষার যাহাতে প্রচার হয় ও গ্রন্থাদি যাহাতে 

প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা । (ও) ধমপপ্রচারকদিগের জন্য বিদ্যালয়, সামরিক বিদ্যালয় 

ও শিল্প বিদ্যালমু প্রভৃতি যাহাতে প্রতিষ্টিত হয় তাহার ব্যবস্থ। করা। 

এই সব কার্য মাত্র হিন্দু মহীসভার দ্বারা পরিচালন! কর। অবশ্য সম্ভবপর নয়) সেভন্ত 

আংশিকরূপেও যে সব প্রতিষ্ঠান এই সব কার্য পরিচালন! করিতেচে---তাহাদের সছিত একযোগে 

কার্য করিবার ব্যবস্থা! করা । 

৮-৩২ 



৩পভ্5ন্ক তলহ্মাল্লোচ্গনা 
প্রেমধম' শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ.১ বি. এল, পি. আর. এস্. বেদাস্তরত্ব প্রণীত । 

( ১৩৪৫ ) পৃষ্ঠ! ৪৪২, মুল্য ২॥* টাক1। প্রকাশ কারালয় ১৩৯বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা! । 
দর্শনিক জগতে হীরেন্দ্র বাবুর নাম হ্ুপরিচিত। দার্শনিক সাহিত্যে তীহার দান 

অতীব মুল্যবান ও বিশাল, যাহার দ্বারা তিনি আজ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্যতম | 

আলোচ্য পুস্তকখানি হীরেন্ত্র বাবুর লেখনী প্রস্থত, এখা নিও যে সর্বাঙ্গ ছুন্দর ও সাধারণের পক্ষে 

বিশেষভাবে উপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। পুস্তকখানি দুইখণ্ডে বিভক্ত ৷ 

প্রথম খণ্ডে প্রেমধমের প্রকৃতি ও তাহার ব্যাখ্যান অছে) দ্বিতীয় খণ্ডে আছে-_ প্রেমধমের 

যে পূর্ণ প্রকট হইয়াছে বৈষ্ণবধমে? সেই সম্বন্ধে আলোচনা। প্রেমধর্মের সারকথাগুলি দর্শনের 
দিক দিয়া যে কত গতীর ও ধমের দিক দিয়! যে কত উদার তাহা হীরেনবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় 

প্রকাঁশ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞত! অর্জন করিয়াছেন। হীরেনবাবু গ্রাচ্যদর্শনে যেমন স্থুপণ্ডিত, 

পাশ্চাত্য দর্শনেও তাহার পাণ্ডিত্য অগাধ। প্রেমধমে তাহার পাগ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় 

পাওয়া যায়। তিনি এখানে একদিকে যেমন বৈষ্বধমের দার্শানক তত্ব ও মাধুর্য স্থবললিত 

ভাষায় পাঠকবর্ণের হুদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি আবার পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতগণের ধর্মশান্ত্র হইতে অনুরূপ বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়! বৈষ্ণবধমে র অবোধ্য বিষয়গুলিকে 

বোঝাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেমের দেবতা! শ্রীকুষ্চ হীরেনব।বুর পুস্তকে শান্ত্রকারগণের 
পরমার্থরূপে প্রকটিত হইয়াছে । গ্রন্থকার এখানে প্রেমধমের প্রচারক নহেন, তিনি ইহার 

বিচারক- চিন্তাশীল ও পক্ষপাতিত্বশূন্য। পাশ্চাত্য দেশে মিষ্টিসিজম্ সম্বন্ধে 81395 [0:106:- 
[7111-এর পুস্তক যেমন উল্লেখযোগ্য এখানে, মিঃ দত্তের প্রেমধমও সেইরূপ খ্যাতিলাভ করিবে। 

শ্রীর(ধিকাচরণ অধিকারী 
বাংলার ধন-ৰিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ( ১৯৩১-১৯৩৩) ৫৮২ পাতা। মূল্য ৩২ টাঁকা। 

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার ও বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের অন্যান্ত গবেষক কতৃকি লিখিত । 

প্রকাশক চক্রবর্তী চ্যাটা্ি আও কোং) ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 
বাংলার ধন-বিজ্ঞান ১ম ভাগের সমালোচনা আমর! ইতঃপূর্বেই করিয়াছি (শ্রীভারতী 

আশ্বিন ১৩৪৬)। বতমান গ্রস্থথানি ধন-বিজ্ঞান পরিষদের গবেষকবর্গ কতৃ্কি লিখিত প্রবন্ধ 
সকলের সমষ্টি। অবশ্ত গবেষকগণ মাত্র এই কয়টা প্রবন্ধ লিখিয়াই তাহাদের কতব্য শেষ 
করেন নাই। সম্পাদক মহাশয়ের উক্তিতে প্রকাশ “একমাত্র বত'ান গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী 
হইতে গবেষকগণের অর্থ নৈতিক চিন্তার পরিধি ও প্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে না। যাহারা 
গবেষকগণের অন্তান্ত রচন? জ্জানিতে ইচ্ছুক তাহারা “আধিক উন্নতির” পুরাতন সংখ্যা সকল 
পাঠ করিলে ভাল হয়। বতমীন গ্রন্থে অধ্যাপক সরকারের “ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যে ুক্তিযোগ' 



চতুর্থ সংখ্যা ] পুস্তক সমালোচনা ২৫১ 

“রিজার্ভ ব্যাক্কের মূলগুত্র” প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, 'নরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত প্রাষ্ট্রের ব্যয়”, 
শ্রীন্বধাকাস্ত দে লিখিত 'বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের দান” প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি নুখপাঠ্য। ইহাতে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে কিূপে প্রসার লাত করা যাঁয় তাহার ইঙ্গিত আছে। অন্তান্থ অনেক ছোটখাট 
শিল্প সম্বন্ধে কোন্ কোন্ পদ্থ৷ দেশ বিদেশে কার্ষকরী হইয়াছে তাহারও আলোচনা বতগসান গ্র্থ 
খানিতে স্থান পাইয়াছে। এজাতীয় গ্রন্থ বাংল! ভাষায় বিরল। আমরা সকলকেই গ্রন্থখানি 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাধা ভাল। 

শ্রীনলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীমস্তগবদ্ গীতা বানী জগদীশ্বরানন্দ কতৃ্কি অনুদিত ও ম্বামী জগদানন? কতৃক 

সম্পাদিত এবং উদ্বোধন কার্ধালয়, ১নং মুখাঁজি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 
পৃষ্ঠা ৪০৩+-১/%*। মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র। 

মনোরম কাগজে ছাপা ও মজবুত কাপড়ে বাধাই স্ুদৃশ্ত এই গীতাখানি পাইয়া আমর! 
নুখী হইর্লাম। ইহাতে মূল, অন্বরমুখে প্রত্যেক মংস্কত শব্ষের বাঙল৷ প্রতিশব্দ, প্রীপ্তল 

অনুবাদ, ছুর্বোধ্য অংশের সরল পাদটীকা, অন্ুবাদসহ গীতাধ্য।ন, গীতা মাহাত্ম্য ও গীত।পাঠবিধি 

এবং সর্বশেষে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সচী প্রদত্ত হইয়াছে । এতগুলি একসঙ্গে কোনও পকেট-গীতাতে 

আছে বলিয়! মনে হয় না। 

এই গীতাখানি সংস্কতজ্ঞ পাঠকপাঠিকার নিত্য পাঠোপযোগী হইয়াছে এবং সংস্কতে 
অনভিষ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ ও স্ুল কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষেও উহ! পরম উপযোগী 
হইয়াছে । ইহাতে অন্বয়ার্থ এবং অনুবাদ শঙ্করাচ।র্ষের ভাষ্যানুযায়ী কর! হইগ়াহে। গীতার 
অন্বয়মুখে শব্বার্থ সর্বগ্রথম ৬স্বামী কৃষ্ণানন্দ করেন) কিন্তু তাহার গীতা অতি বৃহৎ ও ব্যয়গাধ্য 

গ্রশ্থ। ঢাকার ্রীক্পগদীশ ঘোষ মহ।শয়ের গীতায় অনুরূপ অন্থায়ার্থ ও অনুবাদ আছে, কিন্ু তিনি 

তাহার গীতায় প্রীঅরবিন্দের গীতাব্যখ্যা নুযায়ী 'পুরুযোত্তমব।দ” প্রতিষ্ঠা করিয়[ছেন। বেলুড়মঠের 

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের এই গীতাখানি শঙ্করাচার্যকৃত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিবাস্বর্ূপ পঠিত 

হইতে পারে। শঙ্করাচার্ষের মতে কম? যোগ ও ভক্তি সম্মত সাধনার দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হয় 

কারণ এইগুপি বহিরঙ্গ সাঁধনমাত্র, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই যুক্তি হয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের 

মতে কম যোগ, ভক্তি, জ্ঞান--প্রত্যেকটাই অন্য নিরপেক্ষ ঘুক্তিমার্গ। গীতাঁয় 81৫) ৩1১৯, 
৫1২৭-২৮, ১১1৫৪ এবং ১২1৩-৪ মুলগ্লোকগুলিতে বিবেকাননজীর মৃতই সমঘিত হয়। বতখান 

গীতাখানিতে এই উদ্রার ও অভিনব ভাবের অনুকূল অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ আছে। 

গীতা ধমপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই নিত্যপাঠ্যগ্রস্থ। সাধারণতঃ পাঠকপাঠিকাগণ অন্যের 

সাহায্য ব্যতীত গীতার অর্থ বুঝিতে পারেন না। এই গীতাখানির দ্বারা সর্বসাধারণে নিজে 

নিজেই কাহারে সাহায্য ন! লইয়া গীতার্থ অবগত হইতে পারিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল 

প্রচার কাঁমন! করি । 
প্রীসতীশচন্দ্র শীল 
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ঞ্পুল্লাভন গেভ্ভ্িক্ষা। 
শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্, কর্ৃৃক সংকলিত 

বজদর্শন ( নবপর্যায় ) 

দ্বাদশ বর্ষ ১৩১৯ মাল 

বৈশাখ- শ্রাবণ-_ভাদ্র মহাভারতের এঁতিহাসিকভা-_ শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী লিখিত। আলোচ্য 

আশ্বিন-_-মাঘ--ফান্তন গ্রাবন্ধে লেখক ধাহারা পুরাণের এঁতিহাসিকতা বিশ্বাস করেন না 

তাহাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি সারগর্ভ বুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কতি ও 

সভ্যতার ,পরিণতি বুঝিতে হইলে পুরাণগুলিকে ইতিহাস না বলিয়া উপায় নাই। লেখক 

ইতিহাস (7196015 ) কত রকম অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহ! আলোচন। করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

যে পাশ্চাত্য মতে পুরাণগুলিকে ইতিহাস না বলিলেও আমরা উহ্বাদিগকে সমাজের ইতিহাস 

বলিয়াই বুঝি। প্রসঙ্গত; তিনি দেখাইয়াছেন মহাঁভীরত সম্পূর্ণ এ্রীতিহাঁসিক ভিত্তির উপর 

গ্রতিঠিত। উহাতে কাল্পনক ব্যক্তি বা রাজন্বর্গের আলোচনা নাই। উহারা সকলেই রক্ত- 
মাংসের মানুষ ছিলেন। 

বৈশাখ-আবাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-_জ্ঞানদাস-_শ্রীজিতেন্ত্রলাল বনু - বৈষব-কবি জ্ঞানদাসের 
কয়েকটি পদ|বলী অবলম্বনে অতি সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানদ1সের পদাবলী 

যেমন প্রসাদ গুণ-সম্পন্ন, সমালোচকের নিপুণ হস্তের সমালোচনাও সেইরূপ অতি মধুর | 

মাঁঘ-ফান্তন-চৈত্র -জয়দেব ও বিদ্যাপতি-_শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্ু। লেখক গীত-গোবিন 
ও বিদ্যাপতির কয়েকটা পদ।বলীর উদ্ধার করিয়া নিপুণ সমালোচন] দ্বার! প্রমাণ করিয়াছেন 

যে ধাহারা বৈষ্ুব কবিতায় স্থল বিশেষে অশ্লীলতার গন্ধ পান তাহাদের ধারণ। অতি ভ্রান্ত । 

গীত-গোবিন্দাদি গ্রন্থ মধুর রসের চরম পরিণতি | 

পৌষ-চৈত্র_বেদের কথা-_গ্রীবিপিনচন্ত্র পাল-_চারিটা প্রবন্ধে লেখক *বেদ” বলিতে 

আমর1 কি বুঝি তাহার স্বাধীনভাবে অ।লোচন] করিয়াছেন। তীহাঁর মতে ত্রহ্গ-চৈততন্তের 

মধ্যে যে বিশ্বছবি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহারই পরিচয় বেদ। ইহা' স্থ্টির মূল হইতে বত'মান 

বলিয়! অনার্দি অপৌরুষেয়। বতর্মান সংখ্যায় গ্রীবিপিনচন্ত্র পাল মহাশয়ের অনেকগুলি বৈষ্ণব- 

ধম-সন্বন্ধীয় সারবান্ প্রবন্ধ আছে। 

[00182 00005, ৬০1. 11, 1873 

[8715 7১177008 ম 17008 শ্রী: ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 0:০৪ 13015 কর্তৃক 

ভারতে মুদ্রণ শিল্পের গ্রবতণন হয়। কিন্ত গ্রথমে ইংরেন্ী অক্ষরেই ছাপার কার্য আরস্ত হয়। 



২৫৪ প্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

00 055 101519065০1 5০ 7১8118--0. 7. 10910916-বতণমান প্রবন্ধে লেখক 

কতকগুলি সচরাচর অপ্রচলিত পালিশব্ষ ও তাহাদের ইংরেজী প্রতিশব্ের তালিক! প্রদান 

করিয়ছেন। 

/10101081708) 0১5 08809. - ৩. 731111167) চেল, 10, 

অভিনন্দ বা অভিনন্দন নামে এক কবি ছিলেন। তিনি গৌড়দেশ বাসী। তাঁহার 
দুইটা পুস্তকের নাম “রামচরিত্র মহাকাব্য ও “কাদন্বরী কথাসার।” এই দুইখানি গ্রন্থই এখনও 

বোধ হয় অপ্রকাশিত আডে। লেখক 012৪ হইতে তাহার যে 08%51816 ০£ 1193 
প্রকাশিত করেন, তাহার দ্বিতীয় £%501016এর ১০২ পৃষ্ঠায় ১৮৭ নং এবং ১২৮ পৃষ্ঠায় ৬নং এই ছুই 
গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করেন। প্রথম গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ । 

[105 081500517০1 1108 9016218-17 বি, 20102159 9, &, 

মহীন্থরের টিপু-স্থলতাঁন বর্ণ-জ্ঞান রহিত ছিলেন বলিয়া কথিত হইলেও ইহা কম 
আশ্চর্যের কথা নহে, যে তিনি একটি সম্পূর্ণ নৃতন বর্ধ গণনা পদ্ধতি প্রবর্ন করেন। তাহার 

সপ্তাহে ৭ দিন ছিল বটে এবং বৎসরে মাপের সংখ্যাও ১২ ছিল, কিন্তু মাসের দিন সংখ্যা 

ইংরেজী বা হিন্দুদিগের মাসের দিন সংখ্যা অনুযায়ী ছিল না। ০০1. 112 22৮ 

মনে করেন যে ১৭৮৪ খ্রীঃ জানুয়ারী এবং জুনমাসের মধ্যে কোন সময়ে এই নূতন পঞ্জিকা 

গ্রবতিত হয়। 
02 0৩ 80000151212 ০1 055 [50255517--0,13017161 01, 1), 701 01590 ও 

30970 191] বাসব্দত্তার ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে রত্বাবশীর রচয়িত! কাশ্মীরের 
শীহর্ষদেব নহেন, তিনি কনে জের শ্রীহর্ষ বা হর্যবপ্ন। বতমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ 

আলোচনা আছে। 

[5697758108919 0০010057018 1778019608.-71615 110০5. 

এই তাম্রশাসনটী নাগমঙ্গল মন্দিরে পাওয়! যায়। এই তাম্্রশাসনের একটা পাঠ এখানে 

প্রদত্ত হইয়াছে। 
[২০5৪ ০78 075 5818-98001897865--15116 165. ১. 12019916 16111161 50615, 

1180195--তামিলদের মধ্যে প্রচলিত যে একপ্রকার ধম পদ্ধতি বতর্মান) তাহার নাম শৈবসিদ্ধান্ত- 

পদ্ধতি । এই পদ্ধতি অষ্টবিংশতি শৈবগ্রস্থ ব| আগমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধাহার৷ এই পদ্ধতির 

অনুসরণ করেন তাহাদিগকে আগমপন্থী বলে। 



শামস্রিক আহিতাঃ কাশ্ডিক5-১৩৪৩৬ 

সাহিত্য 

প্রবাসী-_বিচিত্র বুদ্ধমুততি__শ্রীরমেশ বন্থু। 
॥ সংস্কৃত সাহিত্যের পাখী ও তাহার নাম তালিকা - শ্রীসত্যচরণ লাহা। 
» __পত্রীলাপ- শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

ভারতবর্ষ--বঙ্কিম সাহিত্যে প্রেম__রায় শরীখগেন্ত্রনাথ মিত্র বাহাদুর । 

» --শীচৈতন্তচরিতের উপাদাঁন' সম্বন্ধে বক্তব্য__মঃ মঃ শ্রীফণিভূদণ তর্কবাগীশ। 
» মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত-_ডক্র শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম. এ. পি. এইচ. ডি। 

বঙ্গত্রী __হুর্গাপৃজা ও ব্তমান কাল--শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য । 
১) উনবিংশ শতাব্দীর ম্পেনীয় সাহিত্য -শ্রীভৃপেন্ত্রকিশোর বমণি। 

£প্রবত ক-_রূপশাসন-_ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে-_শ্রীযামিনীকান্ত সেন। 

১ -অজন্তার নিমণ-পরিকল্পনার রহন্ত--শ্রীঅজিত ঘোষ । 

উদ্বোধন-_-বাঙীলী হিন্দুর স্বগৃহ সমস্তা -স্বামী জন্নরানন্দ। 

৮. - প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-স্বামী বিশ্বানন্ন। 

» বাঙলা! অভিধানের উপাদান-_শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম্. এ. তত্রত্বাকর | 

» -_-ধমের আন্দোলন ও আধিক উন্নতি--ডর্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 

ধর্ম ও দর্শন 

প্রবাসী-বুদ্ধাবতার চৈতন্তদেব-_শ্রী প্রভাত মুখোপাধ্যায় । 
পরিচয়--উপনিবদে জীবতত্ব-শ্রীহীরেন্দত্রনাথ দত্ত । 

» _জৈন ও বাতসীপুত্রীয় মতে আত্মবাদ--শ্রীবটকৃ ঘোব। 

প্রবত ক- শ্রীহুর্গা-_স্বামী প্রজ্ঞানানন্ন । 

১১ --উপনিষদের আলো--শ্রীমতিলাল রায়। 

»॥ দর্শন ও জীবন--ডইর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। 
উদ্বোধন--শ্রীশ্রীচণ্ীর কথা-_স্বামী জগদীশ্বরানন্ন | 

ইতিহাস 
তারতবর্ষ-_বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের তিহাসিক মূল্য-- 

| _অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার এম. এ. পি. এইচ-ডি। 

বঙ্গশ্রী-আকবর কি নিরক্ষর ছিলেন? শ্রীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়। 
পরিচয়-_শিখ সম্রাট ও সতীর শাপ- ৬/কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । 

»». _রেণেগ্সের ভারতবর্ষ _ইনিরাদেবী কতৃকি অনুবাদ । 

গ্রবতক- রাজ| কংসনারায়ণ ও বঙ্গে প্রথম দুর্গোৎসব 
_ শ্রীমপিলাল বন্য্যোপাধ্যায়। 



শনাম্মন্সিক্ষ তনহন্বা্গ 
ভারতের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পন। - নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের পঞ্চদশ 

অধিবেশনে আলে।চন।র জন্ত ভারতীয় শিক্ষার পরিকল্পন। প্রস্তুত হয়। পরিকল্পনায় আছে-_ 

(১) ভারতের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্ হবে প্রত্যেকটি মানুষের পূর্ণ আত্ম প্রকাশ আর 
সেই আত্মপ্রকাশের সামনে থাকবে পরম্পর সহযোগিতা ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা নুতন 
সম'জ ব্যবস্থা গঠনের সংঙ্কল। 

(২) শিক্ষার প্রতিস্তরে নিযলিখিত লক্ষ্যগুলি জাগ্রত রাখতে হবে - (ক) শরীরের 

উন্নতি (খ) জাতীয় সংহতি (গ) অর্থোপার্জনের ক্ষমত| (ঘ) সংস্কৃতির বিকাশ (উ) নৈতিক 

বুদ্ধির উদ্বোধন। 

(৩) শিক্ষার স্তর থাকবে তিনটা ঃ (ক) বিষ্ভালয় প্রবেশের পূর্বের শিক্ষা, (খ) 
বি্ালয়ে থাকাকালীন শিক্ষা, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা । 

(৪) বিদ্যালয়ের শিক্ষায় দুটি স্তর থাকবে £ (ক) প্রাথমিক শিক্ষ' (খ) মাধ্যমিক 

শিক্ষা । প্রাধমিক'শিক্ষার কাল হবে সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যস্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার কাল 

হবে চৌদ্দ থেকে সতেরো বৎসর পর্যন্ত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা । শিক্ষার প্রত্যেক 

স্তরে শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনার কেন্ত্রে আছে 
বৃত্তিকরী শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার সমন্বয়। 

গ্রাম উন্নয়নের ধাঁরা_বাংলার নৃতন গবর্ণর ২রা ডিসেম্বর সরকারী গ্রাম উন্নয়ন 
বাহিনী পরিদর্শন করেন। গবর্ণর বাহাছুর বলেন--অ।ম।দিগকে তিনটা মারাত্মক শক্রর বিরুদ্ধে 
অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইতে হইবে। ব্যাধি, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা--এই তিন শক্র যতদিন সম্পূর্ণ- 
তাবে বিতাড়িত না হইবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের শৈথিল্য প্রদর্শন কর] উচিত নহে। 

যুক্ত প্রদেশের জনশিক্ষ।__শ্ীবুক্ত চত্র্বেদীর পরিচালনায় গত ডিসেম্বর (১৯৩৮) 
মাসে বুক্তপ্রদেশে জনসাধারণের নিরক্ষরত! দূরীকরণের জন্য অতিয|ন স্বর করা হুইয়াছে। 
তাহার বিরাট পরিকল্পনাকে জয়বুক্ত করিখার জন্য সাত লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে আর পাঁচ হাজার 

নরনারী প্রতিশ্ররতি দিয়াছে, প্রত্যেকে এক বছরের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে লেখাপড়া শিখাবে ! 

শোক সংবাদ 
পরলোকে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন__গত ২*শে নভেম্বর সোমবার রাত্রি 

৭-৩* মিনিটের সময্ব রায় বাহছুর দীনেশচন্দ্র সেন তাহার বেহালাস্থ বাস ভবনে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। তিনি বাংলার একঞ্জন বিখা(ত সাহিতাসেবা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ৰাংল। ভাষায় পোষ্ট গ্রাঙ্থুয়েট কোর্ন খোল। অবধি ডষ্টর দীনেশচন্দ্র বাংলা! বিভাগের সর্বোচ্চ 
পদে পিবুক্ত হিনেন। বাংল। সাহতো তহ।র দান চিরকাল তাহাকে অমর করিয় রাখিবে। 
ডর সেন 'বঙ্গতাষ! ও সাহিত7' উন বন্ধু বেহলা? তা”, ফুল্নরা” প্রস্তুতি প্রায় এক শত গ্রন্থের 
রচয়িতা। তাহার পূর্ববঙ্গ গী'তকা। পুপ্তকখানি সম্প্র ত ফ্রান্সের বিখ্যাত ওপস্তামিক রমা রেশালার 
তগিনী মাদাম রেল! ফরাসী ভাষায় অগ্ুবাদ করিয়াছেন। 

ডক্টর সেনের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হুইল, তাহ! সহজে পুরণ হইবার 
নহে। তীহার পরলোকগত আজ্ম।র চিরশান্তি কামন! করি। 



শ্রীভারতী 
স্পা পা ৭ ্পপাশ়স্স্স্প্প্পীপপপল সপ শপ 

ছ্বিতীন্ত বর্ষ পৌম্» ১৩৪৩৬ বঙ্গাব্দ 1 পশম সহহ্যা। 

রত কম 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি, 

অ্্ববেদীয় মুণ্ডকোপানষদে আছে-_ 

যথো্ণশাতিঃ স্থজতে গৃঁহুতে চ, 

যথা পৃথিব্যামোষবয়ঃ সম্ভবন্তি | 

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি, 

তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ১. ১. ৭ 

এই শ্রুতির তাৎপর্য এ যে,_মাকড়সা যেমন অপর কোন বস্তর সাহাযা না লইয়' 
আপনিই তম্থরাশি সৃষ্টি করে ও পুনশ্চ সংবরণ করিয়া লয়,__পৃথিবীতে অপরের সাহায্য না 
পাইয়াও যেমন ওষধিসমূহ আপন! হইতেই গ্রাছুভূতি হয়, এবং জীবিত জীবদেহ হইতে যেরূপে 
কেশ ও লোমসমুহ আপনা-আপনি উদগত হয়, সেইরূপ ক্ষর-শূশ্য ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্ঠমান সমস্ত 
জগৎ প্রপঞ্চ গ্রাহুভূর্তি হইয়া থাকে ॥ এখানে অনায়াসে অর্থ প্রতীতির জন্ত বহু দৃষটান্তের 
'অবতারণ কর! হইয়াছে । 

এখানে “অক্ষর ব্রহ্ম কি, তাহার একটু পরিচয় না থাকিলে কথাগুলি বুঝিবার পক্ষে 
অন্থবিধা হইতে পারে,_-এইজন্ত তাহ1 সংক্ষেপে উল্লেখ কর যাইতেছে। শ্রীমদ্ভগব্দ গীতার 

১৫শ অধ্যায়ে ১৬শ গ্লোকে আছেঃ 

দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতাণি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া! এই লোকে ছুইটী পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে। তশ্মধ্যে ব্রহ্গাদি 

স্থাবর পর্যন্ত শরীরী ভূতগণ ক্ষর পুরুষ, আর কৃটস্থই অক্ষর পুরুষ বপিয়া অভিহিত ॥ কূট শব বনর্থ 

* আ্রীগোবধ'ন গীঠাধীন প্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজ কা চার্যপ্রী। ১০৮ প্রীপঙ্কর তীর্থ যতি মহারাজ 
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জ্ঞাপক,-_কামারেরা যাহার উপর লোহা রাখিয়া পিট্টায়) তাহার নাম কুট? মৃত বুক্ষাদির নাম 

কুট) পর্বতাির নাম কৃ । মোট কথা প্রসকল পদার্থ নিিকাররূপে অবস্থঃন করে বলিয়া 
তাহাদিগকে 'কুট? শবে উল্লেখ করা হইয়াছে । প্কুটবৎ নিবিকারেণস্থিতঃ কৃটস্থ উচ্যতে ।*_- 
পঞ্চদশী | এই যে নিরিকার 'অক্ষর পুরুষ”__ইহা! হইতেই এই দৃপ্তমান জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। কিরূপে, তাহা বলা যাইতেছে - 

তপসা চীয়তে বন্ধ ততোইন্নমভিজায়তে। 

অন্নাৎ প্রাণে! মনঃ সত্যংলোকাঃ কর্ম চামৃতম্ ॥ 

(মুণ্ডক শ্রুতি, ১.১.৮) 
অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহ! ক্রমশঃ,ধুগপৎ নহে । এই 

জন্য সেই ক্রম গ্রদর্ণন কর] যাইতেছে । তপন্তা অর্থাৎ উৎপাদন উপযোগী জ্ঞান দ্বার! সর্বজ্ঞান 

স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ স্থষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাঁত করেন। সেই উন্মুখতা প্রাপ্ত 
্রন্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপছোগা অব্য।কৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। অন্ন অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি 
হইতে প্রাণ অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় হিরণ্য গর্ভ, তাহ] হইতে মন (অস্তঃকরণ), 

তাহা হইতে সত্য অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্যরূপ আকাশাদি সুদ্ম পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র, তাহা 

হইতে পৃথিব্যার্দি লোক সমূহ, লৌক সমৃহতে মন্ুষ্যাদি প্রাণিগণের সদসৎ বিবিধ কর্ম, এবং 
শ্ুভাশুভ কমণগমুহে আবার সুদীর্ঘ কালম্থায়ী কমল সমূহ সমুত্পন্ন হয়। কথাগুলি আরও 

একটু বিস্তার করিয়া বলা যাইতেছে । 

ভূতযোনি ব্রহ্ম, তপন্তা অর্থাৎ উৎপত্তি বিষয়ক জ্ঞ/ন দ্বার" উপ্চিত অর্থাৎ যেন আনন্দে 

বৃদ্ধি লাত করেন, অস্কুর সদৃশ এই জগৎ মঘুৎ্পাদণার্থ উক্ত বী্গও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রে 

জোয়ারের জল যেমন উচ্ছাস দ্বারা ক্ষীত হয়, তদ্রপ। এইরূপে সর্বজ্রতানিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি, 

ও সংহার বিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন (যাহ! "ভাগ করা যায়, তাহাই 

অন্ন; সংসারী জীবগণের পাধারণ কারণ অব্যাকৃত প্রধানই সেই অন্ন), সেই অন হইতে প্রাণ, 
অর্থাৎ হিরণ্যগর্ড জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রাণই সমস্ত জগতের জ্ঞান ও ক্রিয়া! শক্তির অধিষ্ঠাতা ; 

অবিষ্তা, কামনা ও তদগ্র্গত কর্ম সমষ্টি রূপ বীজের অঙ্ক স্বরূপ এবং জগতের আত্ম । সেই 

গ্রাণ হইতে আবার সংকল্প, বিকল্প, সংশয়, নির্ণয়।দি স্বশাব সম্পন্ন মনঃ নামক অন্তঃকরণ উৎপন্ন 

হয়। সেই সঙ্কললাদি স্বতাবসম্প্ন মন হইতে সত্য নামক আকাশাদি ক্ষ পঞ্চভূত, সেই ভূত- 
পঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রঙ্গাও যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোক সমুহ সৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত লোকে আবার 

দেবতা মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও আশ্রম অন্কুয!য্ী নানাবিধ কর্ম এবং সেই কর্মাধীন শুভাশুভ 

কর্মফল সমুৎ্পন্ন হয়। যে পর্যন্ত কর্ম সমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না। 

অর্থাৎ যতকাঁল কর্মথাকিবে, তাহার ফলও ততকাল অক্ষ থাকে। এই হিসাবে কর্মফলকে 
অমৃত বল! হুইয়াছে। 

কর্ম কি, এবং তাহার ফল কিরূপ, এতদ্বিষয়ে বিশিষ্ট আলোচন না করিলে এত সহজে 
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এ কথাটা বুঝ! যাইবে না। পুরাণাদি আলোচন! করিয়] বুঝিয়াছি যে, - 

ম৷ ভূক্তং ক্গীয়তে কর্মকল্প কোটি শতৈরপি। 

অবশ্তমের তোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাস্তভম্।॥ 

অর্থাৎ কম” সমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শত কোটী কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে ক 
সমুদয়ের ক্ষয় হয় না। অর্থাৎ কমের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত কমকে থাঁকিতেই 

হয়। ফল ভোগ গ্রাপ্ত হইয়া! গেলেই, কর্ম আপনিই ক্নষ্ট হইয়া যায়। 

মনুষ্যম।ত্রকেই স্বীয় অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কমের ফলভোগ করিতে হয়। এ কর্ণ 
তিন প্রকার-_সঞ্চিত) প্রারন্ধ, ক্রিয়মান। 

(ক) বঙমান জন্মের পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সমস্ত কর্মাহুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই সমস্ত 

কমের স্বযোগ ও সময়াহাবে এখনও যাহাদের ফলভোগ আরস্ত হয় নাই, সেই সমস্ত কমের নাম 
“সধ্িত”। 

(খ) যে সমস্ত কমের ফলতোঁগার্থ, বতগানে এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে 

হইয়াছে, সেই সমস্ত কমের নাম 'গ্রারন্ধণ | 
(গ) আর, এই বতমাণ দেহে যে সমস্ত কর্ম অনুঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, 

সেই সমস্ত কর্মই “ক্রিয়মীনঃ। 
সঞ্চিত, প্রারনধ ও ক্রিয়মান কর্ম পরম্পরায়িতরূপে উতৎপন্ন। যদি এই বতর্মান দেহে, 

আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে এ ব্রিধিধ কমের কোনটিই বিনষ্ট হইবে নাঁ। শত- 
কোটী কল্পেও উহাদের উচ্ছেদে হইবে নাঃ কিন্ত বতমান দেহে আত্মঙ্ছানোদয় হইলে, সঞ্চিত ও 

ক্রিয়মান এই উত্তয়বিধ কর্ম সমুহ দগ্ধ বীজের ন্ঠায়, ফলে।ৎপাদনে অসমর্থ হইয়' যায়, তদবস্থায় 

কেবল প্রারন্ধ কমপ্রমুহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে । ধন্ুণিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ 

নিবৃত্তি না হওয়। পর্যন্ত চলিতে থাঁকে, সেইন্ধপ প্রারন্ধ কর্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত 

উপদুক্ত ছোগ প্রদ।ন করিতে থাকে । কতকাপে যে প্রারন্ধ কর্মফল গোগ ক্ষয় হইবে তাহার 
কোন নিয়ম নাই। এজন্য বেদান্তস্থত্রে বল। হইয়াছে যে,-“এবং কর্মফল নিয়ম তদবস্থা বধৃতে” 

--এইরপে প্র।রন্ধ কম" ভে।গ দ্বার] নিঃশেষরূণে ক্ষয় হুইয়া গেলে, তখন একেবারে কমণগ্গয় 

ইইয়া যার,---আর দেহ থাকে না। “্যশ্ষিন গতা ন নিবতন্তে ভূয়ঃ” “যদ্গত্বা ন নিবতত্তে? | 

স্থতরাং দেহ ভিন্ন কমও থাকে নাঁ। থাকিতে পারে না। কর্ম যখন থাকে না, তখন দেহ 

থাকিবে কিরূপে? শাস্্রকারগণ বলিয়াছেন, “প্রান্ধ কমরণাং ভোগাদেবপ্ষয়” | তোগ 

ব্যতীত প্রারন্ধ কমের ক্ষয় হয়না । অপিচ আত্মজ্ঞন দ্বারা সঞ্চিত ক্রিয়ম।ন কমঞ্চিয় না হওয়া 

পর্যন্ত, তত্তৎ কমের ফলতোগ অবশ্ন্ভাবী | 

দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাগুলিকে বিশদীকরণ করা যাইতেছে । কোন একটা রেলওয়ে 

ট্রেশনে বস্তা বন্দি কর] কতকগুলি ছোল! বোঝাই রহিয়াছে। ছোল! বোঝ|ই প্রত্যেক বস্তাকে 

“সঞ্চিত, কর্ম বলিয়া মনে করা যাউক। প্রত্যেক বস্তায় অগণিত ছোল! রহিয়াছে। প্রত্যেকটা 
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ছোলা এক একটা অভুক্ত কম স্বরূপ গণনীয়। উচ্হার একটি বস্তা এমন জায়গায় রহিয়াছে যে, 
তথায় একটু বৃষ্টি একটু রোদ ও একটু হাওয়া! লাগিবার ন্থুবিধ! রহিয়াছে। এ বস্তার মধ্যে যে 
কয়েক শতবা কয়েক হাজার ছোলার গায়, বৃষ্টি রোদ ও হাওয়া লাগিয়াছে, সেগুলি অঙ্কুরিত 

হইয়াছে। বস্তার অপর অংশস্থিত ছোলাগুলির গায় তেমন বৃষ্টি, রোদ ও হাওয়া লাগে নাই 

বলিয়! সেগুলি অঙ্কুরিত হয় নাই। যে গুলি অস্কুরিত হয় নাই, সে গুলিকে “সঞ্চিত” কর্ম বলিয়। 
মনে কর যাউক। যে গুলির অস্কুরোদগম হইয়াছে, সে গুলিকে প্রারন্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতে 

হইবে। প্রারন্ধ কর্মের স্বভাব এই যে,_সে কর্মফল ভোগায়তন একটি দেহ রচন! করিয়া দেয়। 

তক্রপ আমাদেরও পূর্ব পূর্ব দেহের অনুষ্ঠিত যে সকল কর্ম অগ্যাপি সুযোগ অভাবে ফল গ্রদান- 
উন্মুখ হয় নাই, সে গুলিকে আমরা “সঞ্চিত” কর্ম ঝলিয়। নিদেশি করি। সঞ্চিত কমের মধ্যে যে 

গুলি ফলগ্রদ্রান-উনুখ হইয়া! বত'মান এই ভোগায়তন দেহ ধরাইয়! দিয়াছে, তাহাকে বলি 'প্রারন্ধ' 
আবার সেই প্রারন্ধ কমের মধ্যেও যাহ] করিয়া আসিয়াছি, যাহা1 করিতেছি ও যাহ! করিব, 

সেই সকল কমের নাম 'ক্রিয়মান'। অর্থাৎ প্রারন্ধ কমবশাৎ প্রাপ্ত তোগায়তন দেহদ্বারা 

অন্ুঠিত ত্রৈকালীন কম” ই ক্রিয়মান সংজ্ঞায় অভিহিত। 

প্রারন্ধ কর্ম আবার তিনপ্রকার_-ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, পরেচ্ছারুত। 

(ক) “ইচ্ছাকৃত প্রারন্ধ' কর্ম যখা_-অপথ্যসেবী, রাজপত্বীগামী ইত্যাদি। স্বকীয় 
গ্রবল প্রারন্ধ কম“বশাৎ এই শ্রেণীর কার্য করিতে হয়। এই ইচ্ছাজনক প্রারন্ধ কম” নিবারণ 
করিতে ঈশ্বরও সমর্থ নহেন।-_ 

প্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আছে 
সদৃশং চেষ্টতে স্বসযাঃ প্ররুতে জ্র্পনবানপি। 

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩৩ 
তত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাব অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্মের অনুরূপ চেষ্টা করেন। ( অন্তের 

কথা আর কি বলিব ) সকলতৃতই স্বভাব অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্মের অন্গগত। -যোগদ্বারা অন্তঃকরণ 
নিগ্রহ কি করিবে? 

অবস্ত তবিতব্য প্রারন্ধ কমের যদি প্রতীকার সম্ভাবনা থাকিত, তাহ! হইলে ঘুধিষির, 

রামচন্দ্র, নলরাজ! দুঃখে পতিত হইতেন না। এসম্বন্ধে পঞ্চদশীকার বলেন যে) _ 
অবশ্যন্তাবিভাবানাং প্রতীকারে৷ ভবেদ যদি। 
তদা ছুঃখৈ নঁ পিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিিরাঃ || 

(খ) অনিচ্ছাকৃত প্রারন্ধ' ভোগসম্বন্ধে শ্রীতগবান্ অজুনকে বলিয়াছেন--- 
অজুনের প্রশ্ন--- 

অথ কেন প্রযুক্তোইয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বাষেয় ! বলাদিব নিয়োজিত: ॥ ৩।৩৬ 

হে্রীককষ্ণ, ইচ্ছা না থাকিলেও, ধামিক পুরুষও যেমন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া 
যে পাপচরণ করেন, তদ্দিষয়ে প্রবতক কে 1 

০ 
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প্রত্যুত্তর শ্রীভগবানুবাচ-- 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্তবঃ | 

মহাশনো মহাপাপ্ম! বিদ্ব্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৩৭ 

রজোগুণ সমুস্তব এই যে সর্বগ্রাসী মহদনিষ্টজনক কাম ও ক্রোধ, এতদুয়কেই এই বিষম 
শক্ত জানিবে। ( ইহারাই পুরুষের প্রবর্তক )। অতএব হে অজু, যে কর্ম তুমি করিতে 
ইচ্ছা কর না, স্বগ্াবজাত গ্রারন্ধ কমদ্ধারা কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া, অবশের ন্যায় তাছা 
তোমাকে করিতেই হইবে। 

(গ) যেকর্ম করিতে ইচ্ছা নাই, অনিচ্ছাও নাই, কেবল অন্তের শ্রীতিলাভের 
নিষিত্ব তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাকে পরেচ্ছাকৃত গ্রারব্ধ' 
বল! হয়। 

দৃষ্টান্ত দ্বারা উপরের কথাগুলিকে পরিষ্কার করা যাইতেছে 
"দেহের সংশ্রবে যে সকল ব্যাপার থটে, তাহাই সাধারণতঃ মুক্ত পুরুষদিগের কর্ম 

সংজ্ঞাভৃক্ত। ইহারই নাম প্র।ারন্ধ! চোর, ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হুইয়! চুরি করে, পরের 

অর্থাৎ ম্যাজিষ্টেটের ইচ্ছা দ্বার] বেত্রাঘাত নামক প্রারব্ধ কর্মতাহার শরীরের সংশ্রবে আইসে। 

আমি যখন সিড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গি,_ইহা! চোরের চুরি করার ন্যায় ইচ্ছাকৃত 

নহে) চোরের বেত্রদণ্ড তোগের ন্যায় পরেচ্ছা কৃতও নহে,__অর্থাৎ ইহ! কাহারও ইচ্ছা! দ্বার 
সাধিত হয় ন] বলিয়া ইহাকে 'অনিচ্ছাকুত প্রারন্ধ* বলিয়া বুঝিতে হইবে | 

প্রীমদভগবদূগীতায় এ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে,--- 
কর্মণ্যকর্মযঃ পশ্ঠেদকর্মণি চ কর্ম ষঃ। 

স বুদ্ধিমান মহুযোযু স যুক্তঃ কৃত্ল্নকম কৃত ॥ ৪. ১৮ 
মুক্তপুরুষদিগের স্বাভাবিক লক্ষণ এই যে, তীহারা কম্মকে অক দেখেন, আর সকর্মকে 

কর্ম বলিয়া দেখেন; এজন্য তাহারাই বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকমকারী | 

এই শ্লোকের কথাগুলি বড় জটিল, এজন্য আরও সহজ করিয়া বলিবার চেষ্টা করা 

যাইতেছে 
সাধারণ লোকের! যাঁহাকে কম্ৰলিয়া মনে করে, তাহা! দৈহিক ভোগসাধন জন্ 

অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, তাহাকে বলা হয় পার্থিব। পার্থিব ক্ম্ণ শদীর রক্ষার্থ প্রয়োজন । 

সাধারণের ন্যায় মুক্ত পুরুষদিগের দেহের প্রতি আত্ম বুদ্ধি নাই); এজন্য শরীরের তোগ সাধনের 

জন্য পার্থিব কম'মাত্রে তীহার] উদাঁসীন। ম্থুতরাং শরীর রক্ষার্থ যেযেকমের প্রয়োজন, 

তীহার। সেই সকল কমকে অকর্ম দেখেন । পক্ষান্তরে, সাধারণ লোকেরা পারমার্থিক কর্মকে 

অকর্্ণ বলিয়া দেখে, যেহেতু তাহাদের শরীরের উপর দৃঢ়তর আত্মবুদ্ধি রহিয়াছে, এগ 
শরীর ধারণের নিমিত্ত যে যে কম” করা প্রয়োজন, তাহাই তাহার! করে, তদতিরিক্ত কোন 

কম“তাহার করিতে চাছে না। অর্থাৎ অপার্ধিব বা পারমার্থিক কমে” তাহাদের রুচি নাই।. 
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মুক পুরুষদিগের পারমার্থিক কর্মে অধিকতর অধ্যবসায় থাকায়,-সাধারণ লোকেরা যাহাকে 

অকর্ম দেখে, সেই অকম” অর্থাৎ পারমার্থিক কমকেই, তাহারা কম বলিয়! দেখেন। 

উপরে বল] হইয়াছে যে, প্রারন্ধ কর্ম তোগদ্বারা নিঃশেষরপে ক্ষয় হইয়া গেলে, 
তখন একেবারে কমক্ষয় হইয়! যায়, আর দেহ থাকে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু রহস্ত 
আছে। প্রারব্ধ কর্ম ভোগের জন্ত যে দেহ রচিত হইয়াছে, যদি সেই দেহেই জ্ঞানোৎপত্তি 

হয় তবেই এ দেহের প্রারন্ধ কম” ভোগ দ্বারা নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া গেলে, তখন আঁর 

দেহ থাকে না। কিন্তু যদি এ দেহেজ্ঞানোৎপত্তি না হয় তবে, প্রারন্ধ তোগায়তন দেহ ধারণ 

করিয়া, এ দেহেই অনুষ্ঠিত ক্রিয়ামান কম“গুলির মধ্যে কতকগুলি আবার যাইয়া সঞ্চিত কমের 
মধ্যে জমা হইতে পারে । অর্থাৎ প্রারন্ধ দেহ ধারণ করিয়! আমি যে কর্ম করিয়া আসিয়াছি) 

যাহ! করিতেছি, ও যাহা করিব, এ সমস্ত কমের মধ্যে এমন অনেক কর্ম করিতে পারি, 

যাহার ফল এবার এই দেহে ভোগ হুইল না, সুতরাং তাহা সঞ্চিত কমের মধ্যে যাইয়া জম। 

হইল। এইরপে ক্রিয়মান কমণডলি যদি সঞ্চিত কমের মধ্যে জমা হইতে থাকে, তবে পথ 
বাড়িয়া গেল, যুক্তি দুদুরপ্র।হত হইয়া উঠিল। 

জ্ঞান বিচার দ্বারা পার্থিব মম্পদের প্রতি আসক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। আসক্তি 

যাহার যত কম, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানপথে উন্নীত। আমক্তিই বন্ধন, অনাসক্তি 

মোক্ষের হেতু। 
অনেক সময়ে, এমন দেখা যায় যে, যে কর্ম করিয়া সাধারণ মনুষ্য বদ্ধ হয়, ঠিক সেই 

শ্রেণীর তেমন কর্ম করিরা জীবনুক্ত পুরুষদগ্র বন্ধন ঘটে না। ইছার কারণ কি, অনুসন্ধান 

করিয়া দেখা যাউক। 

শ্রীমদ ভগবদৃগীতাতে আছে,_- 

ন মাং কম্ণাণি লিম্পন্তি ন মে কমফলে স্পহা। 

ইতি মাং যোইভিজানাতি কমভির্ন স বধ্যতে ॥ ৪. ১৪ 

মদীয় কৃত কর্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না, যেহেতু কমফিলে আমার ম্পৃহ! নাই। 
এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্ম ক্রিয়াও কদাচ কর্মেবদ্ধ হন না। গীতা বলিবাঁর 

সময়, তগবান তখন আত্মময় পুরুষ; ন্থুতরাং তাহার তাৎকালিক অবস্থাই মুক্তপুরুষদিগের 

লক্ষণ। মুক্তপুরষেরাও আত্মসত্ত।য় পরিণত হইয়া, কম” করিয়াও কমবন্বন প্রাপ্ত হন না1। 

আবার আরও পরিক্ষা ররূপে বলিতেছেন) - 

ত্যন্ত কমফিলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ| 
কমণ্যতিপ্রবৃত্তে/হপি নৈব কিঞিৎ করোতি সঃ|| ৪, ২৯ 

সেই যে ব্রক্ষবিৎ পুরুষ, তিনি কর্ম ও তৎফলে-আ'সক্তি ত্যাগ করিয়! নিত্যানন্দে পরিতৃপধ 

হুতরাং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির ভন্ চেষ্টা বা গ্রাপ্ত বিষয়ের পরিরক্ষণ বিষয়ে যত্নবান না! হইয়া, 

কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি কিছুই করেন লা। . 



পঞ্চম সংখ্যা কম” ২৬ 

এই যে উপরে বর্ণিত অবস্থা, উহ! মুক্ত পুরুষর্দগের ঘটে, বিষয়াঁসক্ত-চিত্ত মন্ুষ্যেরা 

তাহার কোন সন্ধানই রাখে না,-যেহেতু তাহাদের চিত্ত বহিমু্খ পরায়ণ, সুতরাং অন্তদৃষ্ট 
তাহাদের না থাকায়, তাহারা এ সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারে না । 

তারপর বলিতেছেন)-- 

্রহ্ষণ্যাধায় কমর্ণনি সঙ্গং ত্যক্ত1 করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাঁপেন, পন্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৫. ১* 

কর্মসকল ব্রন্মেআাধান বা সমপণন করিয়া, ইন্দ্রিয় সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক যিনি কর্ম 
করেনঃ তিনি কমলে লিপ্ত হন না। --কিরূপ? না যেমন পদ্মপত্র সবর্দা জলে থাকিয়াও 

জলঘারা পরিলিগ হয় না। 

সাধারণ মনুষ্য স্থুলবুদ্ধিতে বুঝে যে, কর্ম করিলেই তাহার ভালমন্দ একটা না একটা ফল 
ফলিবেই | কর্মকরিব, অথচ তাহার ফলে আমার কোন ইঠ্ানিষ্ট ঘটিবে না, এমন কথা হইতে 

পারেনা ।" বন্ততঃ একথা,- বহ্মুখবৃত্তিপরায়ণ, সংসারাসন্ত জীবের উপযে!গী কথাই ৰটে। 
তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে, শান্ত্রগুলি, আমদের বোধের বিপরীত কথা! বলিতেছেন 

কেন? আমাদিগকে বোধের বিপরীত কথা বলায়, শাস্ত্রের প্রতি অ।মাদের স্বাভাবিক অহ্দ্ধার তাব 

আইসে। সেই যেশাস্্রের প্রতি অনাস্থা, ইহাত সহজে দূর করা যাঁয় না। কেন এমন হয়? 

অবশ্তই ইহার বিশেষ কারণ আছে । .. 
বস্ততঃ বিচার করিয়া দেখিলে আমর] বুঝিব যে, এগুলি, অবস্থা ভেদের কথ! মাত্র। 

তুমি জর ও বক্তামাশয়ে কাতর, তোমার পক্ষে দুধ, ঘি অপথ্য। আমিম্স্থদেহী, অম।র কাছে 
উহ্" অপথ্য নহে, ধরং স্থপথ্য | সেইরূপ, _াহাদের দেহের উপর আত্মবুদ্ধি নাই, তাহারা কর্ম 

করেন, অথচ কর্ম করিয়া, কম'্ফলে বদ্ধ হন না। ম্মার আমার দেহের প্রতি প্রগাঢ় আত্মবুদ্ধি 

রহিয়াছে,_বিশেষ মনযোগ সহকারে সমস্ত ইন্জিয় বৃত্তির পথ দিয়া আমি বিষয় সেবা করিতেছি, 

আমি কম“করিয়! স্থতরাং কর্মে বদ্ধ হইতেছি। এম্থলে একমাত্র অবস্থাভেদে কমের বন্ধন ও 

অবন্ধন ঘটিতেছে। 
মহামুনি দুর্বাসা, একদা] যমুন] পাঁর হওয়ার উদ্দেশ্টে যমুতাঁতটে উপস্থিত। যমুনার ঘাটে 

বহু দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে জল লইবার জন্য বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, বালকবািকাগণ সঙ্গে লইয়া 
মমবেত হইয়াছে । পাছে বেল! অধিক হইয়া গেলে, বালকবালিকারা ক্ষুধায় ক্লেশ পায়, এজন্য 

মুড়ি, খই, ছাতু, গুড় যাহার বাহ। ঘরে আছে, তাহার কিছু কিছু কাপড়ে বাঁধিয়া সঙ্গে 
আনিয়াছে | ছুর্বাসা সহসা সেম্থলে উপস্থিত হুইয়৷ কহিলেন, মায়েরা, আমার বড় ক্ষুধা 

পাইয়াছে, কিছু খাইতে দাও। কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকের! কহিল, আপনাকে খাইতে দেওয়ার 
যোগ্য এমন কোন জিনিষ আমাদের সঙ্গে নাই। আমরা জল লইতে আমিয়াছি, কেবল এঁ ছেলে 
মেয়ে গুলির জন্য যৎসামাগ্ত কিছু খাগ্ভ আনিয়াছিলাম, তাহা! তাহার! খাইয়া প্রায় নিঃশেষ 

করিয়াছে | একথা শুনিয়া ছুর্বাসা কহিলেন, উহাদের তুক্তাবশেষ যাহা আছে, তাহাই দাও, 
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খাইয়া! যমুনার জল পান করি। স্ত্রীলোকেরা তাহাই ছূর্বাসার কাছে উপস্থিত করিল। ছূর্বাসা 
তাহা আহার করিয়৷ উদর ভরিয়] যমুনার জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন,--“আমি 

যদি এখন কিছু না খাইয়! থাকি, হে যমুনে, তবে তোমার জল ছুইদিকে সরিয়] যাইয়া আমাকে পথ 
দিউক, পরপারে যাই ।” এই কথার পর যণুনার জল, সহস' দ্বিধগ্ডিত হইয়া পথ রচন করিয়৷ দিল; 

দুর্বাসা পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। স্ত্রীলোকের! দেখিল, এ লোকটা মিথ্যাকথা বলিয়। ফাকি দিয়া 

ওপারে চলিয়া গেল। কেন না ছূর্বাসা তাহাদের চক্ষুর সামনে বসিয়া খাইল,_অথচ খাইয়া 
বলিল, যদি ন! খাইয়া থাকি যমুনী পথ দাও। এ কিরূপ কথা হইল। তাহারা কেহই ইহার 
রহম্ত ভেদ করিতে পারিলনা। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া তাহারা এ কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়া তবে সদুত্তর পাইল । শ্ররীরুষ্ণ সরহন্ত সে কথ তাহাদিগকে সরল ভাষায় বলিয়! 

দিয়াছিলেন। ব্রঙ্গবৈবতর্ণ পুরাণ হইতে সেকথাগুলি বলা যাইতেছে । 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,_-তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছ কি, যাহার ২।১ রাত্রি অনিদ্র। 

ভোগের পর, খুব গাঢ় নিদ্রা আসিল; সেই নিদ্রা তঙ্গের পর সহলা জাগিয়! উঠিয়া, মনে কারতে 

পারিতেছে না) সে এখন কোথায় আছে, এখন দিবা কি রাত, স্ান।হার করিয়াছে কি না। একথা 

শুনিয়৷ অনেক স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, ই! আমার তেমন অবস্থা একবার ঘটিয়াছে, আমার ছুইবার 
তেমন অবস্থা হুইয়াছে। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ঠিক্ এইরূপ মুক্ত পুরুষ দিগের দেহের প্রতি 
ভূল হইয়া থাকে । তবে, তোমাদের ভ্রান্তি গ্ণিক, আর মুক্ত পুরুষ দিগের রূপ ভ্রান্তি তদপেক্ষ 
স্থায়ী। এইমাত্র তফাৎ্। ছুর্বসা আহার করার পরক্ষণেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি 
আহার করিয়াছেন কিনা? আহার রূপ ব্যাপারটা দৈহিক কিনা, তাই তাহার এরূপ ভ্রান্তি 
হইয়াছিল । 

উপরের কথিত গ্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এক্ষণে বলা য|ইতে পারে, দৈহিক 
কর্ম করিয়৷ তত্তদ্ ফলে মুক্ত পুরুষ দিগের কোনরূপ আসক্তি থকে না, সুতরাং বঙ্কন ও ঘটে না। 

নিষ্নোদ্বত গীতোক্তি একথার সমর্থন করিতেছে । 

যন্ত নাহংকতো ভাবে বুদ্ধি ধন্তন লিপ্যতে | হত্বাপি স ইমল্লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮1১৭ 

আমি কতণ, আমাদ্বারা এই কর্ম সম্পাদিত হইল, এরূপ ভাব ধাহার নাই, এবং সমস্ত 

ইন্ড্িয় পথে যিনি বুদ্ধিদ্বার! বিষয় গ্রহণ করেন না, এমন যে আত্মদর্শা লোক, তিনি সকল লোকের 
হনন করিলেও হনন জনিত পাপে লিপ্ত হন না। 

গু ব্রঙ্গার্পণং ব্রন্মহবি ব্রর্ধাত ব্রঙ্গণাহুতম, | 

ব্রদ্মেব তেন গন্তব্য ং ব্রদ্ষক্ সমাধিন! || 
|| ও তৎ্সৎ ও ॥ 



শ্রব্যকাব্যে কালিদাস 
(পূর্বাহুবৃত্তি) 

শ্রীজগদীশচক্দ্র মিত্র, এম্. এ. | 
ব্েয়োদশ সর্গে কল্পনামহোৎ্সবে মাতোয়ারা কৰি তাহার বিপুল বিভব লইয়া পরিপূর্ণ- 

মুতিতে আমাদের সন্ুখে আগিয়া দাড়াইয়াছেন | লঙ্কানমরে বিজয়ী রামচন্ত্র পুষ্পকবিমানে 
সীতাকে লইয়া অযোৌধ্যার অভিমুখী হইরছেন। রাবণের অশোকবনে চেড়ীপরিবৃত সীতার 
ছুঃখাবসানে অতীত স্থখছুঃখের পসরা তাহাদের মানসনেত্রে উপনীত হইল। সীতার চিত্ত- 

বিনোদনের অন্ত রামচন্দ্র সীতার পরিচিত অপ্রচিত স্থান সমূহ দেখাইতে লাগিলেন | কুমার- 
সম্ভবের হিমালয়ের মত রঘুবংশের সাগরও বিরাট, মহ। কৰি রামচন্দ্রকে সাগরের গুণগানে 
মুখর করিয়াছেন। এখানে প্রত্যেকটী উপমা মনোষ্জ, রত্বাকরের মহত্বের কথা প্রত্যেকটীই প্মরণ 
করাইয়! দেয় । 

পুষ্পকের সাথে সাথে কবিও ছুটিয়! চলিয়াছেন। পাছে তাহার কল্পনার ছুলাল রাম- 
চন্দ্রের আনন্দ নিবেদনের একটী কথাও হারাইয়া যায়, যে এই ভয়ে তিনি উৎকর্ণ। বামের 

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল ছুইটা উদ্দারতার প্রতীকের উপর-_ন্থনীল আকাশ, যাহাতে নক্ষত্রেরা দল 

বাধিয়া ছায়াপথকে উজ্জল করিয়! রাখিয়াছে, আর ফেনিল উচ্ছল সমুদ্র”-_শরণাগত বৎসল, 

আত্মমহিমায় দশদিক ব্যাগ করিয়! বিষুর ন্যায় অবস্থিত সমুদ্র । দূরে সৈতক রেখা। 
দুরাঁদয়শক্রনিভস্য তন্বী 
তমালতালী বনরাজিনীল!। 

আভাতি বেল! লবণান্থরাশে 

-ধর্ধরানিবন্ধেব কলঙ্ক রেখ! ॥ 

--বহুদুরে বন-নীল বেলাভূমি। উজ্জ্বল সাগরের বুকে সফেন জলরাশি নৃত্যপরায়ণ । 

বহুদূরে দিগ বলয় রথচক্রের ধারায় কলঙ্করেখার মত। শ্লেকটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়ঃ 
কবির ধ্যাননেত্র অতদুরের তটরেখার শ্যাম সমারোহে বিষুপ্ধ। পদবিন্যাসনৈপুণ্যে অনেক 

স্থলেই অর্থের উপলব্ধি হয়। অন্ুক।র শবাগুলির ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণ কথার রাশি 
সাজাইয়া কলাকৌশলে ভাবের রূপায়নে বাহাছুরি আছে। কালিদাস এই বাহাছুরির দাবী 

করিতে পারেন অনায়াসেই । উদ্ধৃত শ্লোকটা পাঠ করিলে সাগরতীরের দুরত্ব সহজেই অন্থৃভূত 
ইয়। 

রথ সাগরতীরে আসিয়। পড়িয়াছে। মুক্তারাঁশি এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আঁছে। দূর 
ইইতে মনে হইয়াছিল, তীরে শুধু তমাল ও তালীবন। এখন শ্রম কাটিয়া! গিয়াছে । শ্বভাব কৰি 

পশ্চাতে একবার কুতুহ্লাবিষ্ট হইয়া! চাহিয়া! দেখিপেন_ 
২--৩৪ 
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“এষা বিদুরী হবতঃ সমুদ্রাৎ 

সকানন: নিষ্পততী ভূমিঃ।” 
_ সমুদ্র বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছে, আর কাননের সহিত এই তৃমি সমুদ্র হইতে 

নির্গত হুইয়া আমিতেছে। এই প্রকারের গতিশীল রথে আরোহণ করিলে নীচের বা চারিদিকের 

দৃশ্য কিরূপ দেখায়, তাহার যথাযথ বর্ণন! আমর! শকুন্তলাতেও পাইয়াছি। 
কামচারী পুষ্পক কখনও দ্থুরপথ, কখনও মেঘপথ, কখনও থা বিহ্ঙ্গপথ ধরিয়া অগ্রসর 

হইতেছে। সীতার রূপের স্পর্শ পাইবার জন্য অধীর মেঘ বিছ্বাতের ছলে তাহার হাতে স্ুবর্ণবলয় 
পরাইয়া দিল। ক্রমে গিরি-কান্তার, তপোবন, নদনদদী, সরোবর রথের তলে বিচিত্র দৃশ্তাবলীর 

সৃষ্টি করিল। ছবির পর ছবি আসিতেছে আবার চোখের পলকে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে । 

রামচন্্র যেখানে যেখানে চে।খের জলে সীতার সন্ধান লইয়াছিলেন, সেই সেই স্থান অতিক্রম 
করিয়া যাইবার কালে করুণ দৃষ্টিতে স।তার মুখের পানে চাহিয়া কত কথাই বলিলেন! সেকি 
ভূলিবার জিনিষ? 

অনুরূপ প্রসঙ্গে ভবভূতি সীতাঁর মুখে সহানুভূতি মাখানো! কথা বসা ইয়াছেন--“অই দেব 

রহ উলাননদ! এব্বং বিমম কারণাদো কিলিস্তে আসী"-_অয়্িদেব রঘুকুলানন্দ! এই হত- 
ভাগিনীর জন্য এতখানি ক্লেশ তোগ করিয়াছিলে ?” কালিদাস কিন্তু সীতাকে দিয় কথা বলান 

নাই। তীহার আর্টের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। বহুকাল পরে আজ রামের পাশে বসিয়া তাহার 

কথা শুনিতে শুনিতে সীতা কখনও আনন্দে কখনও বা শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। এই 
অন্তদ্বন্থের মাঝখ!নে পড়িয়া আজ তিনি কথা কহিবার শক্তি হাঁরাইয়। ফেলিয়াছেন। 

সরঘূর কথা বলিতে গিয়া রামচন্দ্র বপিলেন,--“সেয়ং মদীয়া জননীব,”--এই সরযূ 
আমার জননী কৌশল্যার স্তায়। তাহার এই বাক্য সার্থক হুইয়াছে। জীবন সায়াহ্কে এই 

সরয,ই মাতার যত্ে রামের দ্বিতীয় জীবন লক্ণকে আপনার প্রেমা প্লত বক্ষে আশ্রয় দিয়াছেন। 
রামচন্্রকেও বন্ততঃ সরযূই আশ্রয় দিয়াছিলেন। কৌশলী কৰি কৌশলে রামকে দিয়া নদীকে 
মাঃ বলাইয়াছেন। 

রথ অযোধ্যায় আসিল। প্রজার মহোঁৎসবে মাতিল। আত্মীয় পরিজনের সহিত 
আবার মিলন হইল। রাম অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। ভরত আজ দায়মুক্ত 
হইলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্র কৈকেয়ীকেও নান] মিষ্ট কথায় 

তুষ্ট করিলেন। “জার লজ্জাং ভরতস্য মাতুঃ»-_-এইভাবে ণভরতের” মাতার লজ্জা দুর 
করিলেন। রামের ক্ষমাগুণে বশীভূতা কৈকেয়ী, যিনি পূর্বে একমাত্র ভরতেরই মাতা৷ ছিলেন; 
তিনি আজ চারিত্রাতার মাতা হইলেন। তাহার হৃদয় হইতে স্বার্থপরতার লজ্জা দুর হইয়া 
তাহাকে আবার মহিযীর পথে তুলিয়। দিল। 

অযোধ্যার শ্রী দিনে দিনে রাজপুরীর আনন উৎসবের পরিবেশে বাড়িয়া উঠিল । কিন্ত 
এত সুখ সীতার তাগ্যে থাকিবে, উহা বিধাতার সহিল না। ছুঃখিনী লীতার অপুষ্ঠ চিরতরে 
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অন্ধকার করিয়া 'ঈশানের পুষ্জ পুগ্র মেঘের' মত নির্বাসন আদেশের অক্ষরগুলি রামের মুখ 
হইতে বাহির হইয়া আসিল। লক্ষণ রথস্থা সীতাকে গঙ্গাতীরে নামাইতে যাইবেন, এমন 

সময় তাহার শঙ্ষিত মন চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে চরিত্র-দেবতা গঙ্গ। তরঙ্গ-হস্ত তুলিয়া! তাহাকে 
নিবারণ করিতেছেন-_নিষ্ঠর লক্ষণ! এমন নৃশংস আচরণ হইতে বিরত হও। রামচন্ত্রকে 
মহাত্রম হইতে উদ্ধার কর। কি করুণ দৃশা! সীতার ছুঃখে প্রক্কৃতি গলিয়া গিয়াছে-_ 
“অপি গ্রাৰা রোদিতাপি দলতি বসন্ত হৃদয়ম্।” তরঙ্গ আজ প্রকৃতির হস্ত রূপে মানুষের 

কাছে অনুনয় জানাইতেছে। কিন্তু সরল! সীতা যে 'মহারাজ' রামের আদেশে অযোধার 

সুখ হইতে ৰঞ্চিত। প্রকৃতির অক্রবন্যায় মে আদেশ টলিবে না। সীতার জীবন বিষাক্ত হইয়া 
উঠিল। কিন্তু যথার্থ সাধবী-_ 

“'আত্মানমেৰ স্থিরদ্বঃখভাজং 
পুনঃ পুনছু ফ্কতিনং নিনিন্দ | 

_বিনা অপরাধে নির্বাসিতা হুইয়াও স্বামীর নিন্দা না করিয়া জন্ম দুঃখিনী আপনাকেই পুন: 

পুনঃ নিন্দা করিলেন। শীতাচরিত্র অঙ্ভুত। একমাত্র ভারতেই সীতাকুমৃম ফুটিতে পারে, 
অন্ত্র নহে। অগ্দেশের হইলে সম্মুখে উপস্থিত লক্ষণ হইতেন 'ছুষ মন” । কিন্তু ক্ষমাশীল 

মীতা দেবরকে সোহাগ করিলেন, তাহার ভ্রাত্ৃভক্তিতে চমত্কৃত হইলেন, তাহাকে আশীর্বাদ 

করিলেন। রামের প্রতি সামান্ত অভিমান হইলেও তাহ! চাপিয়া গেলেনঃ-নিজেরই 
কৃতকমের ফল বলিয়া! বিপুল ছুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন। নিজের যাহা কিছু বলিবার 

ছিল, দেবরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। মহারাণীর গাল্ভীর্, নারীর সরলতা, ভৎ্গনার 
নুক্মুতা, সীমাহীন শোক--এই সকল মিলিয়! তাহার উক্তিকে বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ 

করিয়া তুলিয়াছে। ক্রণরস প্রকাশে কবি এখানে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা 
মিলে না। অন্ত কৰি হইলে সীতাকে লঙ্গণের সম্ুখেই কীদাইতেন কিংবা তাহার মুখে 
অভিশাপের গ্রানিকর উক্তি বসাইয়! দিতেন। কিন্তু কাঁলিদাসের সীতা রঘুকুলবধু হইয়া 

গৃহিত আচরণ করিতে জানেন না। এক্ষেত্রে শাীর্মের গ্রায়োজন আছে। 

লক্ষণ ফিরিয়া গেলে নিরুদ্ধ শোকাবেগ তাহার হৃদয় নিপীড়িত করিয়া তাহাকে 

ভাঁসাইয়া চলিল। তিনি তখন ৭বিগ্র1 কুররীব”-_-ভীতা৷ কুররী পক্ষিনীব স্তায় মুক্তকণ্ঠে কীদিলেন। 

শকুত্তপার বিরহে তপোবনের যে অবস্থা হইয়াছিল, সীতার শোকেও বনের সেই দশা 

উপস্থিত হইল । প্রেমিক, খধি, কবি বাল্ীকি, *্যন্ত শোকঃ গ্লোকত্বমাপদ্যত”--ধাহার 

শোক শ্লোকে রূপান্তরিত হইয়াছিল--তিদননি আসিয়া সীতাকে সাত্বনা দ্িলেন। সীতা 

আশ্রমে থাকিয়া বালপাপগুপলকে সধত্বে বধিত করিতে করিতে পুত্রপালন-মুখ অনুভব 

করিতে লাগিলেন। ওদিকে ধম্নিষ্ঠ রাজা অযোধ্যায় রাক্তত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার 

হবদয়ে সীতার মহিমমরী মতি অস্কিত হইয়া রহিল। 

যোড়ষ সর্গে কৰি একটা অদ্ভূত অতি প্রান্কৃতিক ঘটনার আশ্রয়ে তাহার গ্রতিভাকে 
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উৎসারিত করিয়াছেন। রাজধানী কুশাবতীতে কুশ রাজত্ব করিতেছেন। অযোৌধ্যাপুরী শুন্ত 

নিস্তব্ধ। হৃতগৌরবা অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দর্পণতলে প্রতিবিদ্বের মত রজনীযোগে 
কুশের নিরদ্ধদ্বার বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “্জিতেন্দ্িয 

রঘুবংশের পরত্রীবিমুখ মনের কথা ন্মরণ রাখিয়া আপনার পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেস্ত 

বলুন।” উত্তরে দেবী কি বলিবেন? হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যায়! হায়! অযোধ্যার রাজ- 

পথে এখন শৃগাল বিচরণ করে। মেরুম্পদ্ধা সৌধশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, বন্যমহিষ 
প্রমোদ সরোবর কলুধিত করিতেছে, উৎসবান্তে মৃৎপাত্রের মত অযোধ্য। ত্বণাভাজন, পরিত্যক্ত । 

রাজ! শ্তনিলেন, অযোধ্যায় রাজধানী আবার উঠিয়া আসিল। সরযূ নদীতে তক্ষক- 
তনয় কুমুদ কুশের বিক্রমে ভীত হইয়! ভগিনী কুমুদ্ধতীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে কৰি রঘুবংশ মালিকায় নুতন নূতন কুদুম গাখিয়! দিলেন। 

'রঘুবংশে*র শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ। কামুক, ইন্দ্রিয়সেবী, তোগসর্বস্ব রাজা বতুক্ষিত 
ও নিচারপ্রার্থী প্রজাদের নিবেদন অগ্রাহ্থ করিয়া অন্তঃগুরচারী হইলেন। 

হন্জরিয়াথপরিশূন্যমক্ষমঃ 
সোঢ়মেকমপি স ক্ষণান্তরম্।' 

-ইন্দ্রিয়ের বিষয়শূন্য ক্ষণমাত্রও রাজ! আগ্নবর্ণ সহিতে পারিতেন না। সর্ববিধ কামকলায় 
অভিজ্ঞ হইয়া তিনি স্ত্রীব্যসনেই গা ঢালিয়া দ্িলেন। 

বিধির অমোঘ বিধানে অগ্রিবর্ণ মরিয়াছেন। কতর্ব্যে অবহেলা করিয়া তিনি 

শাস্তি পাইয়াছেন। তাহার মরণে কবির আদর্শেরই জয় হইল। কালিদাস গ্রন্থশেষে অগ্নিবর্ণ 
মহ্ষীর গর্ভস্থ সন্তানের সুংবাদ দিলেন। তীহাঁর অভিষেকও হইয়া গেল। এযেন বাহু- 
মুক্ত চন্দ্রের প্রকাশ,-ধৃমকেতু বিলায় মঙ্গলাচরণ। পাঠকের মন উন্মার্মগামী অগ্নিবর্ণের 

অ-রঘুবংশোচিত জীবনযাত্রায় অস্থির হুইয়৷ উঠিয়াছিল, এখন নূতন আশায় তাহ! আবার 

রঞ্জিত হইল। 
মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি মহৎ আদর্শের হুচনায়। কিন্তু এখানে তাহা! হইল না। 

এমত হইতে পারে, কবির কল্পনাকে ব্যাহত করিয়া কাল তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে টানিয়! 

লইয়া গিয়াছিল_মেঘদুত ও কুমারসন্তবের মত “জাল কবির' হাতে পড়িয়৷ রঘুবংশকে 

্শাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। অথবা পুর্বে যেমন বলিয়াছি-_রঘুবংশ ইতিহাস ও কাব্যের 
অপূর্ব সমন্থয়। পাঠক! কুমারসম্ভবের হিমালয় প্রশস্তির সেই গ্লোকটী ম্মরণ করুন। 

রঘুবংশ-রূপ বিমলচন্ত্রকিরণের মধ্যে কলঙ্ক স্বরূপ অগ্নিবর্ণ একেবারে ডুবিয়া 

গিয়াছে” 
এ কে। হি দোষে গুণমন্নিপাতে 

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাস্কঃ। 
রঘুবংশ কালিদাসের প্রতিভার অনবন্ত অবদান। (ক্রমশঃ) 



ভক্তের বিরহ 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 

প্রীঅন্নদা প্রসাদ ঘোষ 

বিরহ যখন নিবিড় হয়, তখন ভক্ত শয়নে স্বপনে, ঘটে পটে, জলে স্থলে, আকাশে 

বাতাসে কেবলই তাহার চিরবাস্ছিতকে দেখেন। ত্রিভুবনে যেন তাহার প্রাণের দেবতা ভিন্ন 

আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। তখন কিবা অন্তরে কিবা বাহিরে তাহার প্রিয়তমের 
কুরণ হয়। 

কষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধার ভিতরে বাহিরে। 

বাহ যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কষ স্মুরে ॥ (প্রীগ্রীচৈতন্ত-চরিতা মৃত 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম | 
তীহা তাহা হয় তার শ্রীরষস্ফুরণ। 

স্থাবর জঙ্গমে দেখে না দেখে তার মৃ্তি। 
সর্বত্র হয় নিজ ইঞ্টদেব স্কুতি।॥ (প্রীপ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত) 
যখন বিরলে বঙিয়ে নয়ন মুদে থা কি 

সে নটবর বেশে, দাড়ায় এসে, দেখি। 

(কৃষ্চকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী ) 
এতদবস্থায় তক্ত তাহার প্রিয়তমের সততায় ডুবিয়া যান) তিনি যে তাহার প্রিয়তম 

হইতে পৃথক বা তাহার প্রিয়তম অন্তরালে রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পাইতেছেন না-এ বোধ 
তখন তাহার থাকে না। “তিনি' এবং 'আমি'_এই ছ্বৈতৈর লোপ হয়। তখন “আমি” নাই, 

কেবল “তিনি'ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন,_“নাহং নাহং, তু তুহু |” ভালবাসা বা 
শ্রেম রাজ্যের ইহাই নিয়ম। চত্তীদাস গাহিয়াছেন-__ 

পিরীতি লাগিয়া, আপন] ভুলিয়া, 

পরেতে মিশিতে পারে। 

পরকে আপন করিতে পারিলে; 

পিরীতি মিলয়ে তারে ॥| 

পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন, 

কহে ্িজ চণ্ডীদাস। 

ছুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও, 
থাকিলে পিরীতি আশ ॥ 
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পারম্য কবি জামী বলিয়াছেন--- 
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এ সম্বন্ধে পারস্ত মরমী সাধক ম্ুফীদিগের মধ্যে একটি সুন্দর রূপক গল্প প্রচলিত আছে। 
তাহ! এই--একজন প্রেমিক তাহার প্রিয়ার গৃহদ্রে আঘাত করিয়! বলিলেন "দ্বার খোলো । 

প্রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "'কে তুমি?” প্রেমিক বলিলেন "আমি”। দ্বার খোলা হইল ন]। 
প্রেমিক দ্বিতীয়বার দ্বারে আঘাত করিলেন, আবার প্রশ্ন হইল, “কে তুমি”? এবারে প্রেমিক 
তাহার নাম বলিলেন। এবারেও দ্বার খুলিল না। প্রেমিক তৃতীয়বার দ্বারে আঘাত করিলেন। 
পূর্বের মত প্রশ্ন হইল, “কে তুমি” ? এবারে কিন্তু প্রেমিক বলিলেন, প্রিয়ে, আমি হচ্ছি তুমিই। 
তখন দ্বার খুলিল। 

ভক্ত তাহার প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাও করেন, তাহার সহিত একত্বভাবের জন্ত--- 

“এই কর হরি দীন দয়াময়, 

তুমি আমি যেন ছুটি নাহি হয়, 
জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয় 

চিন্ময় চির সুন্দর |» (কৃষ্ণানন্নস্বামী) 

কিন্তু তিনি এঁ ভাবে সর্বক্ষণ থাকিতে পারেন ন'। তিনি বলেন--- 

“ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়) মন, 

চিনি খেতে ভালবাসি।” (রামগ্রসাদ ) 
এজন্য তিনি দততাবে নামিয়া আসেন,_তখন তাহার বড় সাধ যে তিনি তাহার 

প্রিয়তমের - চিরনুন্দরের রূপ দেখিবেন, তাহার অমিয়মাখা কথা শুনিবেন, তাহার দিব্য গন্ধ 
আস্্াণ করিবেন, তাহার অধর নুধা পান করিবেন, তাহাকে আপন বাহু যুগলের মধ্যে বক্ষে 
ধারণ করিবেন - 

রূপ লাগি আখিঝুরে গুণে মন ভোর 

অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কানে। 

পরাণে পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁদ্ধে॥ (জ্ঞান দাসের পদাবলী ) 

তখন ভক্ত কতই বিলাপ করেন প্রিয়তমের অদর্শনে-- 

(১) হা! নাথ! রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মছাতূজ। 

দাস্তান্তে কৃপণায়া মে সথে দর্শয় স্নিধিম,॥| 

( গোপীদিগেরবিলাপশ্রীমন্তাগবত ) 



পঞ্চম সংখ্যা] 

(২) 

৩) 

(8) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

উঞ্চের বিরহ ২৯১ 

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ! প্রাবৃষায়িতং | 

শুন্ঠায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥ (প্রীচৈতন্ত দেবের উক্তি) 

অব মথুরাপুর মাধব গেল। 

গোকুল মাণিক কো হরি নেল ॥ 
১ ঙ ক ঝর 

শুন ভেল মন্দির, শুন ভেল নগরী । 

শুন তেল দশদিশ শুন ভেল সগরী ॥ 

কৈছনে যায়ব যামুন তীর। 

কৈছেন নেহারব কুপ্ত কুটির | (বিগ্ভাপতির পদাবলী ) 

ক নন্দ কুল চন্দ্রমা £; ক শিখি চন্দ্রিকালঙ্কৃতি ঃ 

ক মন্ত্র-মুরলী-রব £ ক নু স্ুরেন্ত্র-নীল-দ্যুতি ১। 

ক রাস-রস-তাগুবী ক সখি জীব রক্ষৌষধিঃ॥ ( ললিত মাধব নাটক ) 

বড় ছুখ রহল মরমে। 

পিয়! বিছুরল যদ্দি, কি আর জীবনে ॥ (বিগ্যাপতির পদাবলী ) 

হাম অতাগিনী দোসর নাহি তেল|। 

কাম্থু কান্থ করি জনম বহি গেলা ॥ (বিগ্ভাপতির পদাবলী ) 

আমার মনের কথাশ্ুন গে! সজনি। 

স্টামবধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥ 

কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে। 

মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আখি কান্দে॥ 

( চণ্ীদাসের পদাবলী ) 
পুন নাহি ছেরব সে টাদ বয়ান। 

দিন দিন ক্ষীণ তন, না রছে পরাণ ॥ 
ধা রঃ ১৪ ধু 

নিলাজ পরাণ মোর বহে কি লাগিয়া। 

জ্ঞানদাস কছে ফাটি যায় যোর হিয়া || 

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাদ বয়ান। 

আখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ ॥ 

(বলরাম দাসের পদাবলী ) 

সথিরে !--কোথায় সে প্রাণবল্পত মুরলীবদন। 

তাহারে না দেখি মোর না রছে জীবন ॥ 

(দ্ঞচকমল গোস্বামীর গন্ধবর্ব মিলন ) 
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(১১) কোথা গো, বিশাখে, 

দেখা সে বধুকে, 

ন1 দেখে বিধু মুখে 

পরাণ যে যায় দুখে। 
(কুষ্চকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিলী) 

(১২) কোথা রইলে প্রাণনাথ, ওহে নিঠুর মুরলী বদন! 

(কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মা্দিনী 
(১৩) হায়রে, কোথায় আজি শ্তামজলধর 

তব প্রিয় সৌদামিনী, কাদে নাথ ! একাকিনী, 

রাধারে ভূলিলে কিহে রাধা-মনোহর ? 

(ব্রজাঙ্গনা কাব্য ) 

(১৪) কোথ! হে রাখাল চূড়ামণি? 

গোকুলের গাঁভীকুল দেখ, সখি ! শোকাকুল, 

না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি। 

ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব, 

আইল গোধুলি, কোথা রহিল মাধব? 

(ব্রজাঙ্গন! কাব্য) 
(১৫) কই গে! বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই। 

ই, মন উচাটন, প্রাণ ধৈর্য মানে না) প্রাণ মই। 
ক্ষণেক উঠি, ক্ষণেক বসি, 

পড়ে পাতের উপর পাত, এই এল রাঁধা নাথ; 

ব'লে কুপ্জের দ্বারে আসি। 

(রাম বস্থুর পদ্নাবলী ) 

(১৬) হায়! যদবধি হরি গেছে মধুপুরী, 
অনাথিনী করি গোপী গণে। 

তদবধি চিত, হয় চমকিত, 

কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে স্ঘনে ॥ 
হায়! কোথ গেলে পাব, সে প্রাণ মাধব, 

কিরূপে মিলি তার চরণে। 

কাম্বের তল, যিছারের স্থল, 

হেরে আঁখি জল বছে সঘলে | 

(হকু ঠাকুরের পদাবলী ) 
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10) 1555 ৪ 011502. ০৫1৫ 02 ৪ 1036 29102, 01) 45100101 2:85151761 ০1 

12910 : 10017551751] ০৫10 1706 708190196) 01 /[১11011 011651:91 01 50019. 

-1310701, 

ভক্ত যখন এইরূপ খেদোক্তি করিতে থাকেন, তখন তাহার দৃষ্টি স্বীয় অস্তরে নিবদ্ধ হয়_- 

তিনি তথায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন--কি পঙ্কিলত! রহিয়াছে, যাহার জন্ত প্রাণের দেবতা তাহাকে 

দেখা দিতেছেন না| তক্ত দেখেন যে তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার গ্রভৃতি রিপুগুলির আক্রমণ 

হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই; তিনি জীবমাত্রকে তাহার প্রিয়তমের পরিজন জ্ঞানে, 

কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে পারেন নাই; প্রিয়তম তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে 
সন্ত হইতে পারেন নাই--ছুঃখ, শোক, তাপ, যাহা পাইয়াছেন তাহা প্রিয়তম দিয়াছেন, তাহার কৃত 

কমের অপরিহার্য খণশে|ধের জন্ত, তাঁহার ছুষ্কৃতি ক্ষয়ের জন্ত, তাহাঁকে পবিত্র করিয়া 'আপনার+ 
করিয়। লইবার জন্য । কিন্ত, ইহা! না ভাবিয়া তিনি তাহার প্রিয়তমের উপর অযথ| কতই দোষারোপ 

করিয়াছেন। এইবপে আপনাকে বহুদে।ষে দৌষী জানিয়া তিনি কাতর কণ্ঠে প্রিয়তমকে ডাকিয়া 
বলেন- প্রো ! তোমার শ্রীসরণে আমি অগণিত অপরাধে অপরাধী---আমাকে ক্ষমা কর) দেব! 
তুমি ত জান, আমি কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য---চিত্রশুদ্ধি করিবার 
অন্য, কতই চেষ্টা করি, কিন্তু সফল হইতে পারি না । রিপুক্রয়ী হওয়া, চিত্তশুদ্ধি করা আমার 
সাধ্যাতীত। নাথ! আমি বড়ই দুর্বল--কিন্ত আমার বড় সাধ_তুমি আমায় দেখা দিয়া 
কৃতার্থ করিবে। হে দয়ার ঠাকুর! তুমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে আমার সাধ কেমন 
করিয়! মিটবে? হানাথ! কোথা তুমি! এন, এল, প্রতো ! দেখা দাও! দেখ, তোমার 
আদর্শ-ন আমার প্রাণ ঝড় কাতর। কার হয়ে তোমায় ডাকলে তুমি তো দেখা দাও, 

তৰে কেন আমায় দেখ! দেবে না? 

বধু, কি আর বলিব আমি । 

জীবনে, মরণে জনমে, জনমে, 

প্রাণনাথ ছেও তুমি || 

তোমার চরণে আমার পরাণে, 
বাধিল প্রেষের ফাসি । 

সব সমপিয়া, এক মন হৈয়া, 
নিশ্চয় হেলাম দালী ॥ 

(ক্রমশঃ ) 



কার্য ও কারণ (১)% 
ভ্ীবটকৃষ ঘোষ 

কার্য কারণের ফল ন] তাহারই বিস্ততি মাত্র ? এই প্রশ্ন চিরদিনই দার্শনিকদিগের একটি 

প্রধান সমন্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । ভারতীয় সাংখ্যগণের স্তায় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক- 

গণ শ্বীকার করিয়াছিলেন যে কার্য কারণেরই বিস্ততি মাত্র এবং এতদ্বুয়ের সীমা নিদেশি কর! 

সম্ভব নহে। কিন্তু 11560651181 1[:০81০-এর প্রভাবে শরীক দর্শন যে-পথে পরিচালিত হুইল 

তাহাতে প্রায় দুই সহস্্ বসরের জন্ত ইউরোপীয় দর্শনে কার্য ও কারণের প্রকৃত সম্বন্ধ বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসারই আর অবকাশ রহিল না। তথাকথিত কারণ ও কার্য যে প্রকৃত পক্ষে 

81206060217 ও 00179501161 মাঁত্রঃ ০21156 ও 65০ নহে, এ-কথ! ইউরোপীয় নব্য নৈয়ায়িক- 

দের কেছু কেহ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সমস্তার সমাধান হইল না, কারণ ৪:1৩৩৩- 

16136 ও ০011505(-এর এই অনন্ত ধার] সম্ভব হইল কিরূপে ? বিভিন্ন দার্শ:নক এই প্রশ্নের বিভিন্ন 

উত্তর দিয়াছেন। 10650869 ও 91028 যথাক্রমে সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট ঈশ্বর স্বীকার করিয়া এই 

সমন্ত। সমাধানের চেষ্টা করিলেন । 1)০৪75-এর দ্বৈতবাঁদ ও 81)10025-র জড়ম্বভাঁব চৈতন্য 

অস্বীকার করিয়া [,510112 জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ দুর করিবার উদ্দেশ্তে প্রচার করিলেন যে 

পরিবতনিশীলতাই হইল বস্তর ধর্ম। 7367850 এই দিক হইতে [,510:15-এর মন্ত্রশিষযা। এই তিন 

ইউরোপীয় দার্শনিকের প্রচারিত গ্রধান তত্বগুলি বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্ব- 
প্রপঞ্চ সম্বন্ধে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীগণ যাহ1 বলিতেন তাহার অবিকল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয় 

যায় সর্বপ্রথম--]8155 71111-এর কথায়; তাহার মতে বিশ্বগ্রপঞ্চ হইল একটি ৭1168 ০0: 

00:15010511699 1৮ কথাটি শুনিলেই মনে হইবে যে ইহ] বৌদ্ধ দ্াশনিকদের প্রকথিত “বিজ্ঞান- 
সম্ততি”্র ইংরাজী অনুবাদ | 1০911; 9087 21111 আরও স্পষ্ট করিয়া! বলিয়া গিয়াছেন 

যে এই ণুখ:52 ০? ০0:08010115:1659% বিভিন্ন “131-এর সমন্বয়ে গঠিত, এবং এই সকল 

1171-এর মধ্যে পারম্পরিক কোন স্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না £--ড118ঘ5 10010006] 

01 11015 015 01810. 01 0811969 2110. 825০6 102% 60119196 01, 110৬ 817) 0116 11191 

01001065 015 0155 13107 15 1056 00 16151019115 6001511% 1115য091102101 00 05, 

ইহা খাটি বিজ্ঞানবাদের কথা। তবে [11] যাহা অযৌক্তিক বলিয়া বুঝিয়াও সংস্কারবশতঃ 

অস্বীকার করিতে সাহস করেন নাই বৌদ্ধ দার্শনকগণ নির্ভয়ে তাহা অসৎ বলিয়া উড়াইয়া 

দিয়াছেন। তত্বসংগ্রহে এ-সপ্বন্ধে যে হুদীর্থ আলোচনা আছে তাহা হইতে এ-কথা বুঝা! যাইবে। 

প্রথমে পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলিতেছেন £- 
ক্ষণিকানিত্যতালীঢ়ং সর্বং চেথ্বস্্ তৎ কথম্। 

কমতিৎফলসম্বন্ধকার্যকারণতাদয়ঃ || ৪৭৬ | 

৭ 89০০৮ 3855. 20011100110 %781010 14501 2০. 19। 
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অর্থাৎ, সর্ববস্তই যদি ক্ষণিকত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তবে কর্ম ও কম'ফল, কারণ ও 

কার্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হয় ?-_শাস্তরক্ষিত কারিকাঁটিতে বিশেষ করিয়! ক্ষণিকত্ 
রূপ অনিত্যতার কথা বলিয়াছেন; কমলশীলের মতে অন্ত সকল প্রকারের অনিত্যতার 

অবচ্ছেদই এখানে আচার্ধের উদ্দেশ্ত। এবং পগ্রভৃতি” বলিতে এখানে বুঝাইতেছে হেতু ও 
ফলের সম্বন্ধজ্ঞাপক প্রমাণ, যাহা অনুভূতির পর প্ররত্যতিজ্ঞানে, দৃষ্ট পদার্থ পুনরায় দেখিবার 
বাসনায়, বন্ধনের পর মুক্তিতে, অস্ুভূত দ্রব্যের স্থৃতিতে, সংশয়ের পর মীমাংসা এবং এততিনন 

অন্তান্ত ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে 

তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিজ্ঞই কখন টিকিতে পারে ন'। বৌদ্ধ কিন্তু ক্ষণিকত্ব সমর্থনের 
উদ্দেশ্তে কার্যকারণ সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া স্র্বসম্মত একটি বিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত 

করিয়াছেন। স্থৃতরাং তাহার প্রতিজ্ঞা অগ্রাহ্থ। তাহার উপর আরও জিজ্ঞান্ত, কারণ (কম) 
ও কার্ষের ( ফল) মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধই না থাকে তবে একজনের কৃতকমের ফল অপর 

একজনে অর্শাইবে না কি? এরূপ কথ যে সর্বশান্ত্ররগহিত তাহ! বলাই বাহুল্য । 

যঃ ক্ষণ£ কুশলাদীনাং কতৃত্বেনাবকল্পযতে। 

ফলগ্রসবকালে তু নৈবাসাবন্থবততে ॥ ৪৭৭ | 
যঃ ফলস্য প্রন্থতো চ তোক্তা সংবর্ণযতে ক্ষণঃ ॥ 

তেন নৈব কৃতং কম” তস্য পূর্বযসংতবাৎ ॥ ৪৭৮ ॥ 
কম তিৎফলয়োরেবমেককত্র পরিগ্রহাৎ। 

কতনাশাকৃতপ্রাপ্তিরাসক্তাতিবিরোধিনী ॥ ৪৭৯ ॥ 

এই কারিক1 তিনটিতে নৃতন কথা কিছু নাই। এখানে বলা হইতেছে, ক্ষণিকত্ব স্বীকার 
করিলে বলিতে হইবে যে একই কমের কতণ ও ফলতোক্ত! বিভিন্ন ব্যক্তি, কারণ কার্ষের 

কত এই মতে ফলোত্পত্তির সময়ে আর উপস্থিত থাকিতে পারে না। ফলোৎপত্তিকালে 

যে-ব্যক্তি ভোক্তা বলিয়! অভিহিত হয় কমকালে তাহার যখন অস্তিত্বই ছিল না তখন ইহাও 
নিশ্চিত যে সেইকর্মের কত ছিল অপর কোন ব্যক্তি! সুতরাং কমের কত ও তাহার 

ফলতোক্তার একত্ব স্বীকার না করায় কৃতকর্মের বিনাশ এবং অক্ৃত কর্মের ফলপ্রাপ্তি 

অপরিহার্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহা যে সর্বনীতিবিগহিত তাহা নিঃসনেহ। 

পূর্বপক্ষী এইবার কুমারিল ভট্টের যুক্তি উত্থাপন করিয় ( কুমারিলমতোপন্তাসেন ) 
বলিতেছেন যে কর্মকর্তা ও ফলতোক্তার সম্বন্ধবিপূর্যয়ই ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি 
নহে; আত্মারূপ কোন স্থায়ী সত্তর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে জীবের কর্মে প্রবৃত্তিই আসিতে 
পারে না ৫ 

নৈরাত্ম্বাদপক্ষে তু পূর্বমেবাববুধ্যতে 

মদ্বিনাশ!ৎ ফলং নস্তান্মতোৌহন্যন্ত।পি বা ভবে | ৪৮৯ ॥ 
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ইতি নৈব প্রবতেতি প্রেক্ষাবান্ ফললিগায়া। 
শুভাশুভক্রিয়ারস্তে দুরতস্ত ফলং স্থিতম্ | ৪৮১ ॥ 

কমলশীল এই ারিকাদয়ের ব্যাখ্যাচ্ছলে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে ক্ষণিকত্ত স্বীকার 
করার অর্থ সকল তাববস্তর নৈরাত্ম্য স্বীকার করা, কারণ কার্য যখন সর্বত্রই হেতুর মুখা- 
পেক্ষী তখন কার্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকিলে হেতুক্ষণের সহিত কিরূপে তাহার 
যোগ রক্ষা হইবে? সমস্ত কার্যই অস্বতন্থ এবং হেতুপরতন্ত্; ুৃতরা৯ কার্য স্বীকার করিলে 
একথা আর বলা চলিবে না যেহেতু বা পরিণামের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। 
তছুপরি বিবেচ্য, এই ক্ষণের জীবের যদি জান! থাকে যে পরক্ষণে আর তাহার অস্তিত্ব থাকিবে 

না এবং এই ক্ষণের কার্ধের ফল যখন পরবর্তী কোন ক্ষণে ভিন্ন ভোগ করিবার উপায় নাই, 
তাহা হইলে এই ক্ষণের জীৰ ক্ষণাস্তরস্থ অপর কোন জীবের তোগবিধানের অন্ত কর্ম করিতে 

যাইবে কেন1?--এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে ক্ষণিকত্ব সত্য হইলে কর্ম ও কম্ফলের কোন 
সম্বন্ধ থাকে না। তাহাতে যে কার্যকারণ সম্বদ্ধেরও অন্থপপত্তি ঘটে তাহাই দেখাইবার জন্য 
কুমারিল বলিয়াছেন £- 

নানাগতো! ন বাতীতো৷ ভাবঃ কার্যক্রিয়াক্ষমঃ। 

বত'ানোইপি তাবস্তং কালং টনৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৮২ ॥ 

অর্থাৎ, অতীত ব! অনাগত তাববস্ত কার্ষোৎপাদন করিতে পারে না, এবং ভাববস্ত 

ক্ষণিক হইলে বতণ্নীনেও তাহ! কারোৎপাদনের সময় পাইবে না ।- পরবর্তী কারিকাদ্য়ে এই 
কথাই বিশদভাবে বুঝাইয়া বল! হইয়াছে £--- 

ন হালন্ধাআ্বকং বস্ত পরাঙ্গত্বায় কল্্যতে। 

ন বিনষ্টং ন চস্থানং তন্ত কার্যকৃতিক্ষমম্।| ৪৮৩ | 

পূর্ক্ষণবিনাশে চ কল্প্যমানে নিরম্বয়ে। 
পশ্চাত্তস্তানি মিত্বত্বাহুৎ্পর্ভি্নোপপদ্ভতে ॥ ৪৮৪ ॥ 

অর্থাৎ যে-বস্ত নিজেই এখনও আত্মুলাত করে নাই ( অনাগত ) তাহা কখনই অপর কোন বস্তর 
কারণস্বরূপ হইতে পারে না। যাহা! অতীত তাহাও এই কারণেই কার্যোৎপাদনে অসমর্থ । 

বতগ্পান বস্তও যে কার্যোৎপাদন করিতে পারে তাহাও নহে, কারণ তাহা ক্ষণমাত্র স্থায়ী। 

আরও কথ! এই যে, পূর্বক্ষণের বস্তর যদি নিরন্বয় (8১9010:5) বিনাশ ঘটিয়া থাকে তবে 
তাহার কার্যস্বরূপ অনুবর্তাঁ ক্ষণের বস্তরও আর উৎপত্তি ঘটিতে পাঁরিৰে ন1। 

বৌদ্ধ এইবার মীমাংসকের এই আপত্তির চমৎকার একটি উত্তর দ্রিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন, পূর্ক্ষণের বিনাশের পর নহিলে যে উত্তরক্ষণের অস্তিত্বের সম্তাবন] ঘটে না তাহা 

নহে; ঈড়িপাল্লার একদিক উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অপর দিক লামিয়। পড়ে, পুর্বক্ষণের বিনাশ 
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ও উত্তরক্ষণের উৎপত্তিও সেইরূপেই সম্ভব হইতে পাটর। * এইবূপে বত'্নানের অবিনষ্ট হেতুক্ষণ 
হইতেই পরক্ষণের কার্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। এই কথার উত্তরে মীমাংসক বলিতেছেন £-- 

নাশোৎপাদসমত্বেহপি নৈবাপেক্ষা পরম্পরম্। 
ন কার্ষকারণত্ে স্তস্তদ্যাপারা ননুগ্রহাৎ || ৪৮৫ | 

অর্থাৎ বিনাশ ও উৎপত্তি সমকালীন হইলেও এতদ্বয়ের একটি অপরটির মুখাপেক্ষী হইতে পারে না, 
এবং সে-অবস্থায় বিনশ্তপ্জান ও উতৎপগ্মান ক্গণের মধ্যে কার্ধকারণ সম্বন্ধও অসম্ভব ।--কমলশীল 

ইছার উপর ব্যাথ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন যে নিরম্বয় বিনাশ যেহেতু সম্পূর্ণ নীরূপ সেই হেতু তাহা 
কখনই হেতুরূপে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। 

বৌদ্ধ কিন্তু বলিতে পারেন, তথাকথিত কারণ প্রকৃতই যে ফলোৎপাদনে সহায়ক হইবে 
এমন কি কথা আছে? কারণ ও কার্ষের মধ্যে পৌর্বাপর্য ভিন্ন আর কোন সঙগ্ধ স্বীকার করার 
প্রয়োজন নাই (অন্তরেণাপি ব্যাপারম্ আনন্তর্যমাত্রেণ হেতুফলভাবো ভবিষ্যতি)। একথার 

উত্তর £_ 
জায়মানশ্চ গন্ধা দির্ঘটরূপে বিনশ্ততি | 

তৎকার্ং নেষ্মতে যহত্তথ! রূপান্তরাণ্যপি || ৪৮৬ ॥। 

অর্থাৎ, কার্ধকারণ সম্বন্ধ যদি পৌর্বাপর্য ভিন্ন আর কিছুই না হয়, তবেকি ঘটাদির 
রূপ বিনাশের পরই কোন গন্ধ পাওয়া যাইলে পেই রূপকেই গন্ধের কারণ বলিয় স্বীকার 
করিতে হইবে? তাহা যখন হয় না, তখন একটি রূপের পর রূপান্তরের আবির্ভাবের সময়েই বা 

কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে কেন? ছুইটি ঘটনার পৌর্বাপর্য মাত্র আশ্রয় করিয়াই যে 
তাহাদের একটিকে কারণ ও অপরটিকে কার্য বপিয়া৷ অভিহিত করা যায় না তাহ1 এইরূপে প্রমাণ 

করিয়া পুর্বপক্ষী এইবার উপসংহারচ্ছলে বলিতেছেন 
তম্মাৎ প্র!কৃকার্যনিশ্পত্রেব্যাপারো যন্ত দৃশ্যতে। 

তদেব কারণং তশ্ত ন ত্বানস্তয মাত্রকম্।| ৪৮৭ || 

অর্থাৎ, ফলোৎপত্তির পূর্বেই যাহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই কেবল কারণ 

বলিয়া হ্বীকার করা যাইতে পারে; কেবল মাত্র কার্ষের পূর্ব কখনই কারণত্বের সম্যক্ প্রমাণ 

রূপে বিবেচিত হইতে পারে না। 
পূর্বপক্ষী এইরূপে কার্য ও কারণের মধ্যে পৌর্বাপর্য ভিন্ন অপর কোন সন্বন্ধ স্বীকার 

ন] করিলে যে চলে না তাহা প্রতিপাদন করিয়া এইবার দেখাইতেছেন যে কার্য ও কারণের 
মধ্যে শুদ্ধ পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ প্রমাণও করা যায় না £__ 

ক্ষণস্থায়ী ঘটাদিশ্চেক্নোপলভ্যেত চক্ষুষা। 
ন হি নষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে চিরাতীত পদার্থবৎ || ৪৯০ ॥ 

* এখানে ল্মরণ রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধমতে কাল একটি 091008181 22909 ০01 20695 ভিন্ন আমন কিছুই নহে। 
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কার্ষকারণভাবোহপি প্রত্যক্ষান্থুপলম্ততঃ | 

১০০০০ তাবানাং স্বভাবান্থপলস্তনাৎ ॥ ৪৯১ ॥ 
অর্থাৎ, ঘটাদি যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তবে চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দ্বারা তাহার উপলব্ধি ঘটিবে 

নাঃ কারণ চিরাতীত পদার্থের ন্যায় নষ্ট . পদার্থেরও প্রত্যয় সম্ভব নছে। কার্ধকারণ ভাবও 

প্রত্যক্ষ (96:00) ও অন্থুপলভ্ত (10:-1515625102) হইতে প্রমাণিত হয় না, কারণ 

তাবাৰলীর স্বভাবের উপলব্ধিই অসম্ভব । 

পূর্বপক্ষী এইবার দেখাইতেছেন যে বন্তর উপলব্ধি সম্ভব হইলেও পূর্বক্ষণ ও পরক্ষণের 
পরিযোজক কোন স্থির সত্তা স্বীকার না করিলে ক্ষণদ্বয়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে নাঃ 

কো বা ব্যবস্থিত£ কর্তা সংধত্তে ক্রমবদগতিম্। 

অন্য দৃষ্টাবিদং দৃষ্ং নাস্তাদৃষ্টৌ তু লক্ষটতে || ৪৯২ ॥| 
কমলশীল বলিয়া দিয়াছেন যে 'গতি' কথাটি এখানে 'উপলন্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

কারিকাটির তাহা হইলে অর্থ দীঢ়াইল :_ ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে, ক্রমিক অনুভূতিগুলির মধ্যে 
পরম্গর যোগ সাধন করিবে কে? এইরূপ যোগসাধক কোন স্থির কতর্ণর অস্তিত্ব প্রমাণিত 

না হইলে বৌদ্ধের কথ! স্বীকার করা যায় না ।-_পরবর্তা কারিকায় দেখান হইতেছে যে ভাবাবলী 
গ্ষণতঙ্গী হইলে প্রত্যভিজ্ঞাও (৫-০০01002) অসম্ভব হুইয়া পড়ে £-_ 

ক্ষণতঙ্গিযু ভাবেধু প্রত্যভি্তা চ ছুর্ঘটা। 
ন হান্নরদৃষ্টোহর্থ; প্রত্যতিজ্ঞায়তে পরৈঃ ॥ ৪৯৩ ॥ 

যে-ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে সেই ব্যক্তিই কেবল তাহা পরে শ্বরণ করিতে পারে। কিন্ত 
বৌদ্ধ মতানুযায়ী ব্যক্তি যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবতিত হইতে থাকে তবে পূর্বান্থভৃত পদার্থ কাহারও 
পক্ষে মরণ করাই সম্ভব হয় না। 

বৌদ্ধ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন “ পুনর্জাত কেশ ও নখ যেমন পৃথক, হইলেও পূর্ববৎ 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেইরূপ আপাত সাদৃশ্যই প্রত্যতিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। এ" 
কথার উত্তর £-_. 

সাদৃশ্যাৎ প্রত্যতি্ঞানং ভিন্নে কেশাদিকে ভবেৎ। 
জ্তাতুরেকম্ত সন্তাবাদ্দ্িভেদে ত্বনিবন্ধনম্ ॥ ৪৯৪ ॥ 

প্রতিসন্ধানকারী চ যগ্যেকোহ্র্থধো ন বিস্ততে। 

রূপে দৃষ্টেইভিলাযাদিস্তৎ কথ স্তাত্রগাদিযু ॥ ৪৯৫ ॥ 

অর্থাৎ, পুনর্জাত কেশাদির সাদৃশ্যজ্ঞান যে সম্ভব হয় তাহার কারণ জ্ঞাতা স্ে-ক্ষেত্রে একই 
থাকে; কিন্তু-বৌদ্ধ যেমন বলেন-_জ্ঞাতা ও জ্ঞায়মান বস্ত ছুইই যদি পরিবতিত হইতে থাকে 
তাহা হইলে এই প্রত্যভিজ্ঞানের কোন ভিত্তিই আর থাকিবে না। পূর্বক্ষণের দ্রষ্টা ও পরক্ষণের 
প্রত্যতিজ্ঞাতা যদি এক ব্যক্তি না হয় তবে যে-বন্থর দেখিয়। পূর্বদরষটার আন্বাদনে অভিলাষ জ্গিয়া 
ররর উকি 

* কারিফাটি ছষ্টপাঠ। 
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ছিল সেই বস্ত স্মরণ করিয়! প্রত্যতিজ্ঞাতার রসনাই বা সিক্ত হইবে কেন? বস্তুটি প্রথমে যে 
ব্যক্তি দর্শন করিয়াছিল কেবল তাহারই মনে যে তৎম্মরণে এলাতাদির উদ্রেক হইতে পারে, 

তাহা! বলাই বাহুল্য ।-_পূর্বপক্ষী এইবার দেখাইতেছেন যে ক্ষণিকত্ব সত্য হইলে রন্ধন ও যুক্তিও 
সম্ভব হয় না $_- 

রাগাদিনিগড়ের্বদ্ধঃ ক্ষণোহন্তো ভববারকে। 
অবদ্ধে মুচ্যতে চান্য ইতীদং নাববুধ্যতে ॥ ৪৯৬ ॥ 

অর্থাৎ, বৌদ্ধের কথা মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয়, এই সংসাররূপ কারাগারে 
রাগাদি নিগড়ের দ্বার। যে “ক্ষণটি” (অর্থাৎ, একটি বিশিষ্ট ক্ষণের জীব ) আবদ্ধ রহিয়াছে সেটি 
কখনও মুক্তি পাইবে না; মুক্তি পাইবে আর একটি “ক্ষণ” যেটির বন্ধনই কখনও ঘটে নাই।__ 

কেবল তাহাই নহে, মুক্তি যখন সম্ভবই নয়, তখন জীবের মুক্তির জন্য চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া! পড়িবে - 
মোক্ষেো! নৈব হি বদ্ধন্ত কদাচিদপি সম্ভবী। 

একান্তনাশতস্তেন ব্যর্থো মুক্যর্ধিনাং ক্ষণ: |18৯৭|| 

অর্থাৎ, এরূপ হুইলে বদ্ধ জীবের মুক্তি কখনও সম্ভব হইবে না, কাঁরণ ক্ষণিক অস্তিত্বের 

পরই যদি একান্ত বিনাশ ঘটিয়৷ যায় তবে মুক্তির অবকাশ ঘটিবে কখন ?-- পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে 
ইহাতে কোন বিরোধ নাই, মুক্তি কেবল অবদ্ধ জীবের পক্ষেই সম্ভব হইবে, তৰে উত্তর £- 

মোক্ষমাসাদয়ন্দ-ষ্টো বন্ধ: সনিগড়াদিতিঃ | 
অবদ্ধো মুক্তিমেতীতি দৃষ্টব্যাহতমীদৃশম্ ॥ ৪৯৮ || 

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করুক না কেন, সর্বত্রই দেখা যায় যে সেই ব্যক্তি পূর্বে 

নিগড়াদির দ্বারা বদ্ধ ছিল) অবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তিলাভ হুইল মানবীয় অভিজ্ঞতার বিপরীত 

(ৃষ্টব্যাহত)। 
বৌদ্ধ মত যে অস্থযানের ছ্বারাও বাধিত হয় তাহা দেখাইবার অন্ত পূর্বপক্ষী এইবার 

বলিতেছেন £- 
একাধিকরণাবেতৌ বন্ধমোক্ষো তথা স্থিতেঃ| 
লৌকিকাঁবিব তৌ তেন সর্বং চারুতরং স্থিতম্ || ৪৯৯ 

অর্থাৎ, জগতের নিয়মই হইল এই যে বন্ধন যাহার আছে--তাহারই কেবল মুক্তি সম্ভব ঃ 
এই কথা লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষে সমভাবে সত্য | গুতরাং পূর্বে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য ।--এই সকল যুক্তির দ্বার! স্পষ্টই প্রমাণিত হুইল যে জীবের সমস্ত 
অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আশ্রয় স্বরূপ একটি স্থির আত্মা স্বীকার করিতে হইবে। সমস্তই ক্ষণক্ষযী 
হইলে স্ৃত্যাদি কখনই সম্ভব হইত না। 

এতক্ষণে পূর্বপক্ষ শেষ হইল | এখানে কিন্তু ভাবিয়া দেখা দরকার, কার্যকারণ সম্বন্ধ 
বিচার (অর্থাৎ খণন) করিতে গিয়! বৌদ্ধ ও তাহার পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক এতক্ষণ ধরিয়া! অবিনশ্বর 

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করিলেন কেন। বিচারে শৈয়ায়িক কোথাও বিজ্ঞানমাত্রতার বিরুদ্ধে 
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কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, এবং না করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, কারণ 

মানুষের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান বাতীত আর কোন সত্তার যে গ্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাহ বাস্তবিকই 

প্রমাণ করা যায় না। সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহা হইলে আপাততঃ উদয় পক্ষের মতেই ব্যক্তিগত 
বিজ্ঞানে সমাবিষ্ট। এখন এই ব্যক্তিগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বস্ক-_অর্থাৎ দুইটি 
বিভিন ক্ষণের ঘটনার মধ্যে পারম্পরিক সাপেক্ষতা_ আত্মা বা তদন্ুবূপ কোন স্থিরসত্তা 

ব্যক্তিরেকে কিরূপে সম্ভব হয়? হ্থতরাঁং কার্ষকারণ সম্বন্ধের বিচারে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 

আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। 
বৌদ্ধ উত্তরে বলিতেছেন £-_ 

অন্রাতিধীয়তে সর্বকার্যকারণতাস্থিতৌ । 

সত্যামব্যাছত1 এতে সিধ্যন্তেবং নিরাত্মনু || ৫০১ ॥ 

অর্থাৎ, পর্বপক্ষী যদিও আত্মার কথা টানিয়া আনিয়াছেন তথাপি উত্থাপিত বিষয়গুলি সবই 
প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কিত; আত্মা ব্যতিরিক্তও এগুলি সব সম্ভব হইতে পারে।-ৃষ্টাস্ত 

স্বরূপ ধর! যাঁউক দৃষ্টি ও প্রত্যতিজ্ঞা ; দৃষ্টি কারণ, প্রত্যতিক্ঞা কার্য । এই কারণ ও কার্ষের মধ্যে যে 

পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে তাহাই আশ্রয় করিয়! নৈয়ায়িক আত্মার অনুমান করিয়াছেন । কিন্তু যদি 

দেখান যায় যে দৃষ্টির পর প্রত্যভিদ্ছা আত্মা ব্যক্তিরেকেও সম্ভব হয় তাহা হইলে কিন্ত আর এই 
দৃষ্টান্ত হইতে আত্মার অনুমান করা চলিবে না। পূর্বপক্ষী যদ্দি বলেন যে কার্ধকাঁরণ নম্বদ্ধই আত্মা 
ব্যতীত সম্ভব হয় না তবে বক্তব্য £_ 

যথাহি নিয়তা শক্তিবাঁজাদেরস্কুরাদিষু। 
অন্বয্যাত্ববিয়োগেইপি তখৈবাধ্যাক্মিকে স্থিতিঃ ॥ ৫*২।| 

অর্থাৎ, তথাকথিত কার্য শক্তির (70$505 ) বলেই সম্ভব হয় ; অগ্কুরের শক্তি 

হইতেই বীজের উৎপত্তি;বিভিন্ন অবস্থার সংযোঙ্জক (অন্বয়ি) কোন আত্ম! ব্যক্তিরেকেও আধ্যাত্মিক 

ব্যাপার এই শক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়া! থাকে |_-একটি বিশেষ ক্ষণে যখন একটি বিশেষ কার্য 
সাধিত হয় তখন নৈয়ায়িক তাহার নানাবিধ কারণ অন্মান করিয়া থাফেন--ঘটের কারণ যেমন 

কুলাল, চক্র, মৃত্তিক। প্রভৃতি | বৌদ্ধ কিন্ত'এ-কথা আদে স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন, 
ঘটাভাবের অন্ত্যক্ষণের “শক্তি”ই হইল ঘটভাবের প্রথম ক্ষণের অদ্বিতীয় কারণ। বিজ্ঞাতার চিত্তে 
ূর্বাবস্থার অন্ত্ক্ষণ ও পরাবস্থার আগ্রক্ষণের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গ যোগ স্বীকার করিবার কারণ 

নাই,কারণ প্রত্যেক ক্ষণের কার্য স্ব স্ব শক্তির দ্বারাই সাধিত হইতেছে | কাজেই বৌদ্ধমতে 

কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণের যোগসাধক কোন আত্ম! অন্থমান করারও প্রয়োজন নাই। কমলশীল 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এ-অবস্থায়, কোন আত্মার নিদেশি ব্যক্তিরেকেও, বীর্জের শক্তি যেমন কেবল 

অস্কথুরের প্রতিই উন্মখ (নিয়ত ) হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ প্রতিক্ষণস্থ শক্তির 

বলেই ক্ষণিক কার্ধাবলী নির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত হইবে না কেন? বাঁজাদি যে নিরাত্মক তাহা 

নৈয়ায়িককেও স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ নৈয়ায়িক যখন বলেন যে জীবশরীর নিরাত্মক 
৪--৩৬ 
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হইলে তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসার্দি থাকিত না তখন তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহার মতে 
শ্বাসপ্রশ্বামবিহীন বীজাদি সাত্মক হইতে পারে না। 

আত্ম ব্যতিরেকেও * যে তথাকথিত কার্ধকারণ সম্বন্ধ কিরপে সম্ভব হয় তাহাই 
দেখাইবার জন্ত বলা হইতেছে £-- ূ 

পারম্পর্ষেণ সাক্ষাদ্ব কচিৎ কিঞিদ্ধি শক্তিমৎ। 

ততঃ কমিলাদীনাং সম্বন্ধ উপপদ্ভতে ॥| ৫০৩ || 

অর্থাৎ, শক্তির বলে বাহ্য জগতে যেমন হেতু ও ফলের বৈশিষ্ট্য উদ্ধদ্ধ হয়, আধ্যাত্মিক জগতের 
সংস্কাররাশির মধ্যেও ঠিক সেইরূপ । পাক্ষাৎ ভাবেই হউক আর পরম্পরাক্রমেই হউক, কোন 
বিশেষ দ্রব্য কেবল একটি বিশেষ স্থলেই “শক্তি+-মান্) ইহাই কর্ম ও ফলের সম্বন্ধ বলিয়া 
পরিচিত। এই “শক্তি” শুঠাস্তত কমের প্রগবে বিভিন্ন পক্ষণে”র পরম্পরাক্রমে নিদিষ্ট 
ফলে উপনীত হয়--যেমন দৃষ্ট বস্ত দর্শন মাত্র (দৃষ্টিক্ষণ ) মান্বষের ম্মরণ হয় যে ইহা পূর্বেই দেখা 

গিয়াছিল (স্থৃতিক্ষণ )) ইহা করিব, না উহা! করিব, এইরূপ চিন্তা করার ( বিমর্শক্ষণ) পরই 

যেমন মানুষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ( নির্ণয়ক্ষণ ), ইত্যাদি । বৌদ্ধ কিন্ধু কদ।চ স্বীকার করেন না 

যে এই স্বৃত্যা্দি কার্য পরম্পরাক্রমে একই নিত্য পদার্থ আশ্রয় করিয়া! ঘটিয়। যাইতেছে (ন হি 

কচিদেকপদার্থান্বয়িত্বেন ম্মরণাদয়ো বৌদ্ধন্ত প্রসিদ্ধ।ঃ)। বৌদ্ধ বলেন, এ-সকল প্ররত্যয়মাত্র 

(০011061 07 0011$0101910333 ০01 )। কথিত হইয়াছে £--«“কর্মও আছে, ফলও আছে, 

কিন্তু এমন কে।ন কতরকে কোথাও খু'জিয়! পাওয়া যায় না যে এই বতমান স্কন্ধাবলী পরিত্যাগ 

করিয়া নৃতন স্ন্ধ গ্রহণ করবে | *** জগদ্ধমের ইঙ্গিত এই যে একটি (অর্থাৎ, তথাকথিত কারণ ) 

ঘটিলে অপরটি ( কার্য) ঘটে, একটির উৎপত্তির পর অপরটর উৎপত্তি সম্ভব হয়।” 1 কমলশীল 

এখানে কোন আগমগ্রস্থ উদ্ধার করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের স্থুপ্রসিদ্ধ প্রতীত্যসমুৎ্পাদবাদ হুন্দররূপে 

বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্ষণিকবাদীর নিকট যে কার্কারণ সনবন্ধ আপন! হইতেই প্রতীত্যসমূৎ- 

পাদে পরিণত হয় তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে । 
পূর্বপক্ষী এখন প্রশ্ন করিতেছেন, কোন স্বিরসত্তা যদি বাস্তবিকই না থাকে তবে শাস্তে 

ও লৌকিক সাহিত্যে পুদগল (15501811 ) সম্বন্ধে কেন বল! বলা হয়, “এই ব্যক্তিই যখন 

কর্ম করিয়াছে তখন অন্তে কিব্ূপে তাহার ফলভোগ করিবে?” ইহার উত্তর £__ 
কর্তৃত্বাদিব্যবস্থা তু সন্তানৈক্যবিবক্ষয়া। 
কল্পনারোপিতৈবেষ্টা নাঙ্গং সা তত্বসংস্থিতেঃ | ৫*৪ || 

* বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের নিকটেই আত্ম! স্বীকার করা আপাতদৃষ্টিতে অধিক প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতে 
পারে; কারণ বাস্তব জগৎ স পূর্ণ অস্বীকার করায় আধ্যাস্মিক অনুভূতিই বে দ্ধের একমাত্র সম্বল, যাহা! আত্মা বাতিরেকে 

র্ করাই কঠিন। বৌদ্ধ কিন্ত দেখাইয়াছেন যে প্রতিঙ্গন্থ শক্তির বলেই নৈমর্গিক কার্ধের স্তায় আধ্যাত্মিক অনু- সম্ভব । 
1 অন্তি কর্মাস্তি ফলং কারকন্ত নোপরভ্যতে য ইমান্ স্বন্ধান্ নিক্ষিপতি, অন্যাংশ্ ক্বন্ধানুপাদত্তে। '** ভত্রায়ং 

ধ্মসংকেজ। বনধতান্মিন্ লতীদং ভবতি, অন্তোৎপাদাদিগমুৎগন্তত ইতি 
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অর্থাৎ, বিজ্ঞানক্ষণসন্তানের (০1810. 01150115115 ০1 0011901015795 ) প্রক্য লক্ষ্য করিয়াই 

কেবল কতৃত্বাদি স্বীকার করা হয়; ইহাও কিন্তু কাল্পনিক, কারণ ইসা প্রকৃত সত্তার অঙগম্বরূপ 
নছে। কমলশীল ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন £_যে-সকল লোকের স্তানদৃষ্টি পুস্রীভূত অজ্ঞান- 

তিমিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে তাহারাই কেবল নিজের! প্রকৃতপক্ষে কি তাহ] বিচার ন! করিয়। 
বিশিষ্ট হেতু ও ফলে পরিণম্যমাণ সংস্কারাবলীর মধ্যে একত্ব (17021085191) কল্পনা 
করতঃ বলিতে আরম্ভ করে “সেই আমিই কার্য করিতেছি” এবং মুক্তির অন্ত উন্মুখ হয়। মন্দধী 
জনের এই অভিমানের অন্থুরোধেই বুদ্ধগণ তাহাদিগকে উচ্ছেদবাদের কুহক হুইতে রক্ষ! 

করিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানক্ষণসন্তানের একত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে কতৃতত্বাদিও 

আরোপ করিয়! গিয়াছেন। পাছে কেহ মনে করে যে বিজ্ঞানসস্তানের একত্ব স্বীকার করাই 

হইল বস্তর প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার কর, এইজন্ট কারিকায় বলা হইয়াছে "নাঙ্গং সা তত্ব- 
সংস্থিতেঃ”। অর্থাৎ, এই বিজ্ঞ/নসন্তাণ প্রকৃত সত্তার অঙ্গস্বরূপ নহে ।--কমলশীল এই কয়েকটি 
বাক্যে বৌদ্ধ দর্শনের গুঢ়তম তত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই 

বুঝ| যায় যে বৌন্ধগণ বিজ্ঞানসন্তানের প্রত্যেক ক্ষণটকে 4750:80 ও ৪060:02:049 বলিয়। 

মনে করিতেন। কিন্ত স্থৃতি প্রভৃতি সংপূর্ণ বিচ্ছণ ক্ষণপন্ততির ভিত্তিতে কোন মতেই অনুমান 
কর! যায় না বলিয়া তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইর়।ছিলেন যে বিজ্ঞান প্রতিক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত 

হইলেও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়! যাঁয় না; বিনষ্ট ক্ষণিকবিজ্ঞানের একটা সংস্কার (₹০৪1৫091 5৩, 
918: 5161) প্রতিক্ষণেই থাকিয়া যায়, এবং সেই হুত্রেই সন্তানস্থ ক্ষণাবলীর যোগ 

রক্ষিত হয় । 
নৈয়ায়িক উদ্দ্যেতকর কিন্ধু বৌদ্ধমতের প্রতিবাঁদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে বীজাদির 

বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা অ্থয় সম্বন্ধ আছেই । বাঁজ যখন অস্কুরে পরিণত হয় তখন প্রকৃত- 

পক্ষে যাহা ঘটে তাহ! এই যে বীঞজ্জেরই বিভিন্ন অবয়ব অঞ্করে অন্তরূপে সম্নিবিষ্ট হয় 
(ব্যহান্তরমাপদ্যন্তে)। এই অভিনব সন্নিবেশের সময় বীজস্থ পৃথিবীধাতু অপবধাতুর দ্র! 

সংগৃহীত অন্তরাগ্নিতে পরিপাকের ফলে যে রসদ্রব্য উৎপন্ন করে তাহাই বীজের 

পূর্বাবয়বগুলির সহিত মিলিত হুইয়া অঙ্ক,রে পরিণত হয়। তাহা ইইলে বৌদ্ধ কিরূপে বলিতে 

পারেন যে বীদ্দের অতি হুক্াংশও আর অঙ্ক,রে অবশিষ্ট থাঁকে না?% 
উদ্দ্যোতকরের প্রশ্নের উত্তরে শান্তরক্ষিত যাহ! বলিয়াছেন তাহা খুব সন্তোষজনক 

বলিয়া মনে হয় না £- 

ক্ষিত্যাদীনামবৈশিষ্ট্যে বীজাঙ্করলতাদিষু। 
ন ভেদে! যুক্ত শ্রকাক্ম্যাত্তদ সিদ্ধা নিরন্বয়! || ৫*৭ | 

* মহানৈয়ার়িক উদ্দ্যে'তকর এখানে তাহার ০788:010 01562119670 জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কোন 

বৈজ্ঞানিক ভাহার এই উক্তির সম্যক আলোচন। করিলে ভাল হয়। 



২৮৪ শ্রীভারতী .... [ ছিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

অর্থাৎ, বীর্জ, অঙ্ক,র, লতা প্রভৃতি বিতিন্ন অবস্থার মধ্যেও যদি ক্ষিত্যাদদি ধাতু অপ* 

রিবতিতই থাকে তবে এই তিন অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকিবে না, কারণ এতন্রয় 
একাত্মক হইলে তাহাদের মধ্যে ভেদ সম্ভব ভইবে না। অতএব প্রমাণিত হইল যে এই সকল 

বিতিন্ন অবস্থার মধ্যে পরম্পর কোন যোগ নাই। 

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে ক্ষণিকবাদে কখনই কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় 

না। বিনষ্ট পদার্থ কোন কার্ষের কারণ হইতে পারে না; এবং অবিনষ্ট পদার্থকেও কারণরূপে 

স্বীকার করা যায় না, যে-হেতু তাহাতে স্বীকার কর! হয় যে কার্ষের পরেও কারণ অবিকৃত 
রহিয়াছে । ইহার উত্তরে শাস্তরক্ষিত বলিতেছেন £-- 

অব্রোচ্যতে দ্বিতীয়ে হি ক্ষণে কার্যং প্রজায়তে। 

প্রথমে কারণং জাতমবিনষ&ং তদা চ তৎ॥ ৫*৯ || 

ক্ষণিকত্বাত্ত, তৎ কার্য: ্ষণকালে ন বততে। 

বৃত্ৌ বা বিফলং কার্যং নিবৃত্তং তদ্যতস্তদা || ৫১০ || 
এই কারিকাদ্য়ে একটি দুরূহ প্রশ্নের অত্যন্ত সরল এক উত্তর দেওয়া হইয়াছে £-- 

সম্ততিস্থ যে-কোন ক্ষণদয়ের প্রথমটিকে কারণ ও দ্বিতীয়টিকে কার্য বলিলেই তো সমস্ত বিসংবাদ 

চুকিয়া যায় ! প্রথম ক্ষণে জন্মিয়াছিল কারণ, এবং সেই ক্ষণে তাহ! অবিনষ্টই ছিল) কিন্তু এই 
কারণ ক্ষণিক হওয়ায় পরবতী কার্ধক্ষণে ইহার আর কোন কার্ধ সম্ভব হয় নাই। আর সম্ভব 

হইলেও কার্যক্ষণে কারণক্ষণের কার্য সম্পূর্ণ বিফল হুইয়! যাইবে, যে-হেতু কারণক্ষণের মুখাপেক্ষা 
ন| করিয়াই কার্ষক্ষণে কার্য আরম্ভ হুইয়! যায়।__কারণের মধ্যেই কার্ষের উপক্রম না! দেখিলে 
বৌদ্ধ সেটকে কারণ কণিয়া স্বীকারই করেন না। ইহা যে খুবই যুক্তিলঙগত তাহাতে সন্দেহ 

নাই, কারণ অন্য সকল অবস্থাতেই কার্য ও কারণ হইয়। পড়ে ৫1:55, এবং সেই জন্ত তাহাদের 
মধ্যে যে কোন সম্বন্ধ অছে তাহাই প্রমাণ করা যায় না। কমলশীগ সেইজন্ত এইখানে বলিয়াছেন 

যে অবিনই্ট কারণ হইতে কার্ষোৎপত্তি স্বীকার কর।ই বৌদ্ধের উদ্দেগ্ত। ইহাতে যে কার্য ও 

কারণের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হইৰে তাহা নহে। প্রকৃত কথ৷ এই যে, প্রথমক্ষণন্থ কারণ 
আম্মলা করিলে, তাহা! বিনষ্ট হুইবার পূর্বেই তাহাকে আশ্রয় করিয়! দ্বিতীয় ক্ষণের কার্য 

উৎপন্ন হয় *। ইছা৷ হইতেই বুঝ! যায় যে বৌদ্ধ মতে কার্ষের উৎপত্তি অবিনষ্ট কারণ হুইতে। 

কারণ, প্রথমক্ষণে কারণটি অবিনষ্টই থাকে । কার্ষের সত্তাকালে কিন্ত আর কারণের অস্তিত্ব 

থাকে না, ক্ষণিকত্ববশতঃ কার্য তৎপূর্বেই নিঃশেষ হইয়া যায়।-_ক্ষণিকত্বের ভিত্তিতে কার্যকারণ 

ভাৰ বুঝান বা বুঝিতে পারা যে কত কঠিন তাহা কমলশীলের এই আলোচনার মধ্যেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কঠিন হইলেও বৌদ্ধের যুক্তি অখগুনীয় ) কারণ যদি কার্য হইতে 
পুথকই হয়-এ-কথা নৈয়ায়িকও অস্বীকার করেন না--তবে ক্ষণিকত্ব স্বীকার কর! ছাড়া 

উপায় নাই। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সামান্ত অস্তিত্বও একটি কার্য। তবে 

*প্রথমক্ষণভাবিকারণতামা দিতাত্মলাভমবিনষটমেব প্রতীতা দ্বিতীয় ক্ষণে কাধ প্র্ায়তে |... 



পঞ্চম সংখ্যা! - কার্য ও কারণ ২৮৫ 

বৌদ্ধ পক্ষের হুর্বলতাঁও হুল্পষ্ট। কারণ বৌদ্ধ একবার বলিয়াছেন যে ক্ষণাবলী পরস্পর সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন ; কিন্তু তাহার পরেই তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে সংস্কারের 
দ্বারা বিভিন্ন ক্ষণের মধ্যে একটি যোগও রক্ষিত হয়।-_পরবর্তী কারিকাত্রয়ে শাস্তরক্ষিত এই 

আলোচনার উপসংহার কবিয়াছেন 

তম্মাদনষ্টাত্তদ্ধেতোঃ প্রথমক্ষণভাবিনঃ| 

কার্ধমুৎপদ্যতে শক্তান্দ্িতীয়ক্ষণ এব তু ॥। ৫২১॥। 

বিনষ্টাত্ত, ভবে কার্যং তৃতীয়াদিক্ষণে যদি। 
বিপাকহেতোঃ প্রধ্স্তাদ্যথ' কার্যং চ বক্ষ্যতে ॥ ৫২২॥ 

* যৌগপদ্যপ্রসঙ্গোইপি প্রথমে যদি তদ্তবেৎ। 

সহভৃহেত্বত্তচ্চ না যুক্ত্যা যুজ্যতে পুনঃ || ৫২৩॥। 
অর্থাৎ, গ্রথনক্ষণন্থ শক্ত (52০12) ও অবিনষ্ট হেতু হইতেই দ্বিতীয়ক্ষণে কার্য 

উৎপন্ন হয়। যদি বল! যায় যে কার্য তৃতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হয় তবে স্বীকার করা হইবে যে 

বিনষ্ট হেতু হইতে কার্ধ উৎপন্ন হইতেছে । এবং আরও স্বীকার করা হইবে যে কার্ধের বিপাকের 
(1419518, 2581159000) হেতু বিধ্বস্ত হইলেও কার্য সম্ভব হয়। প্রথমক্ষণে কার্য স্বীকার 

করিলে কার্ধ ও কারণের যৌগপদ্য অপরিহার্য হুইয়! পড়ে। কিন্তু কার্য ও কারণের সহাব- 

স্থান যেমন অযৌক্তিক ইহাও তন্রপ।--কমলশীল 'পঞ্জিকা'য় বলিয়াছেন, বৈভাষিকদিগের 
মতে কার্য তৃতীয় ক্ষণে আরম্ভ হয় ।'বৈভাষিকগণ বলেন “একো ইতীতঃ প্রযচ্ছতি।” কিন্তু তাহাতে 

বিনষ্ট কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি স্বীকার করা হয়। এই জন্তই বিজ্ঞানবাদী একথা বলেন 

না। এই বৈভ্াধিকগণই কিন্তু আবার বলিয়া! থাকেন যে কার্য কারণের সহজাত (তৈরেব 

বৈভাষিকৈঃ সহতূর্থেতুরিষ্যতে )। ইহাও অবশ্য অযৌক্তিক। 

(ক্রমশঃ) 



ভারতযুদ্ধকাল-নিণয় 
শ্রীধীরেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 

[ আলোচন। ] 

পূর্বানবৃতি 

এক্ষণে পুরাণে লিখিত পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল হুইতেও পরীক্ষিতের কাঁল অনুমান ৩১০০ 
গ্রী” পৃ” সমর্থিত হয় কিনা দেখা যাউক। ধঁতিহাসিক ভিন্পেন্ট ম্মিথ ও ভঃ প্রীযুত রমেশচন্ত্র 

মজুমদারও নামসাম্যে নন্দিবধণ, “মহানন্দী' যে নন? এ অনুমান করিয়াছেন। (পাত 
[7150015 01 1110195 46 6. 0, 41 ও 00101. 01 006 7391721 2110 0115588. 1২6559101 

9০০5 1923 1১, 418) নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎ্পূর্বে শিশুনাগ বংশ ১৬৩ 

বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপূর্বে প্রদ্যোত বংশীয়ের! রাজত্ব করেন। ইহাদের শেষ রাজার নাম 
নন্দিবরধন, ফিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩২৬ খ্রী” পৃণ্তে নন্ববংশের উচ্ছেদ ও মৌর্য বংশের 
আরম্ত। ুতরাং নন্দিবধ নের কাল (৩২৬+১০০+-১৬৩+২০ বা ) ৬০৯ গ্রীণ পৃ। অপরপক্ষে 

নন্দবংশের মহাপন্মনন্দের কালও অন্ততঃ ৪২৫ খ্রী” পু। এমতাবস্থায় পরীপ্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে 

অন্তর অনুমান ২৬** বৎসর হয়। পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল সম্বন্ধীয় পুরাণের লোকের একটি পাঠ 

এরূপ পাওয়া যায় --- 

“যাবঙ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাতিষেচনমূ। তাবৎ বর্ষসহঅন্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চ শতোত্রয়ম্ঠ । এখানে 

পঞ্চশতোত্রয়ম্ “পঞ্চশতত্রয়ম্ঠ হইবে বুঝা যাইতেছে। এই পাঠটি 9০139. [1011তে রক্ষিত 

পুথির পাঠ। এই পুথি সন্বন্ধে 727016 সাহেব বপিয়াছেন “1611 06650) 18115 [55 

(01001612091 117155109 .* এই পাঠটীর অর্থ এই দীড়ায় যে পরীর্গিৎ ও নন্দের অন্তর পঞ্চশত 

্রয়ং (৩১৫** ) অধিকং বর্ষ সহস্রং (১***) অর্থাৎ ১৫০*+১*** বা২৫০* বৎসর। এই 
অন্তর পুরাণে কোন্ বংশ কতদিন রাজত্ব করিয়াছিল তাহার সমষ্টি হইতে সমর্থিত হয় কিন! দেখা 

যাঁউক। বৃহদ্রথ বংশের বিবরণে পুরাণে স্পষ্ট লিখা আছে 'প্রাধান্ততঃ প্রবক্ষ্যামি” অর্থাৎ এই 

বংশের প্রধান প্রধান রাজগণের নাম উল্লেখ করিবেন । এই অতীত বতর্মান ও ভবিষ্যৎ 

বৃহদ্রথদের রাজ্য কাল সম্বন্ধে শেষে উল্লিখিত হইয়াছে “ঝোড়শৈতে নৃপা জ্ঞেয়া ভবিতারো বৃহত্রথাঃ 

ত্রয়ৌবিংশাধিকং তেষাংরাজ্যং চ শত সগ্তকম্॥ আবার পর গ্লোকেই বলিতেছেন £ 'দ্বাত্রিংশঙ্চ 

নূপা জেয়া তবিতারো বৃহদ্রথাঃ। পূর্ণং বর্ষ সহত্রং বৈ তেষাং রাজ্যং তবিষ্যতি॥ এই ছুই 

গ্লোকেই 'ভবিতারো বৃহদ্রথা£' পাঠ দেখা যায়। ইহা যে অতীত, বত্মান ও ভবিষ্তুৎ বৃহদ্রখদের 

সম্বন্ধে বলা হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাদের ১৬ জন রাজার রাজত্ব কাল ৭২৩ বৎসর ও 

৩২ জন রাজার রাজত্ব কাল ১*** বৎসর | মুতরাং বাহ্র্ধ বংশের মোট রাত্ত্ব কাল ৯২৩ 
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বৎসর | এই বার্ধদ্রথ বংশের বিবরণের পর প্রগ্যোত বংশের বিবরণের পূর্বে পুরাণকার 

লিখিতেছেন 'বাহর্রথেঘতীতেষু বীতিহোত্রেতবস্তিধু। পুলিকঃ স্বামিন্ হত্বা স্বপুত্রমভিষেক্ষ্যতি ॥' 
নুতরাং দেখা গেল এই প্রপ্ঠোত বংশের পূর্বে বৃহদ্রথ, বীতিহোত্র ও অবস্তী বা মালবগণ অতীত 
হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় প্রবোধ বাবু এই গ্লোকের অর্থ করিয়াছেন । 'বৃহদ্রথগণ অতীত হইলে 

পর বীতিহোত্র রাজগণের রাজত্বকালে অবস্তিদেশে | 781 সাহেবও এই শ্লোকের সহজ 

ও সরল অন্রবাদ করিয়াছেন “052 115 711120180725 10109095200. 58103 ৪৩ 

0895৫ 2৮১ এই বীতিহোত্র ও মালবগণ কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহ! পুরাণে উল্লিখিত 

নাই | মনে হয় ইহাদের গণতন্ত্র ( [২6101911021 [012 01 0০551010106) রাজত্ব ছিল। 

এজন্য পুরাণকার ইহাদের 7591৫6£দের বা তাহাদের রাঁজ্যকাল উল্লেখ করেন নাই। তবে 

বীতিহোত্রগণের সংখ্যা ২০ জন ইহা নন্ববংশের বর্ণনার পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইহাদের পর 

প্রস্যোতগণ ১০৮ বৎসর রাঁজত্ব করেন। তৎপর শিশুনাগের ১৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে 

নদবংশের আরম্ত। ইহারা ১০০ বতসর রাজত্ব করেন। বীতিহোত্র ও মালবগণ ব্যতীত এই সমস্ত 

রাঁজবংশের কাল মেট ( ১৭২৩+ ১৩৮+১৬৩+১০*, বা ) ২১২৪ বত্সর পাওয়৷ যায়। সুতরাং 

২০ জন বীতিহোত্র, ও মালবগণের রাজ্যকাঁল অনুমান ৫*০ বৎসর দীড়ায়। এই অনুমান ষে 

ঠিক তাহা গ্রীক বিবরণী হইতেও বুঝা যাইবে। 1020 076 0560? 010255193 00 

9811018001603 (115 [11018113 ০0150. 153 10117252120 ৪. 16110 ০৫ 6042 (7) 56919 

00 81701 01636 ৪ 7২670019110 25 1171106 €511)1151760. :...8110 2000167 00 309 

5215 2110. 91106116110 190 59175. 16111019115 2150 1511 05 (02 [01091155109 ৪3 

6ঞ11161 (181) 17 61215159 1১7 11005611 510618010115, (110 017110015, £17016116 111015 

9 03-4 ) 019:35105 যে জনমেজয়ঃ এ অনুমান পূর্বেই করিয়াছি। (ভ্রাবিড়ী ভাষায়ও 

দুবরান্র, যুবরাজের অপর রূপ )। এই প্রথম জনমেজয়ের পঞ্চদশ পুরুষ পর যে কৃষ্ণাভুনের সময় 

তাহাও গ্রীক বিবরণী যইতে দেখান হইয়াছে । এ মতে ভারত যুদ্ধের সময় হইতে মৌর্য চনত্রগুপ্ডের 

সময় ১৩৮ জন রাজার রাজত্বে কাল (৩১*২-৩২৬) বা) ২৭৭৬ বৎসর অর্থাৎ গড়ে প্রতি রাজার 

রাজত্বকাল ২* বৎসর ও ইহা যে খুবই সঙ্গত তাহা বুঝা যাইবে। কিন্ধু ইহার মধ্যে তিনবার 

গ্রজাতন্ত্র শাসনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একবার প্রজাতন্ত্র শাসনের কাল পুধির এ অংশ নষ্ট 

হওয়ার উদ্ধার করা যায় নাই। অপর ছুইবারে শাসন কাল ৩** ও ১২, মোট ৪২* বৎসর 

পাওয়া যায়। পুরাণ-প্রাপ্ত ২১২৩ বৎসর রাজত্ব কালের সহিত এই ৪২* যোগ করিলে ২৫৪৩ 

বৎসর হয়। সুতরাং অপর একবার প্রঞ্জাতন্ব শাসনের কাল, যাহা গ্রীক বিবরণী হইতে উদ্ধার 

করা যায় নাই, তাহা (২৭৭৬-২৫৪৩, বা! ) ২৩৩ বৎসর পাওয়া যায়। এই গ্রীক বর্ণনার তিমবার 

প্রজাতন্ত্র শীসনেরও পুরাণের বীতিহোত্র ও অবস্তীগণের উল্লেখ একই বুঝা যাইবে। সুতরাং 

গ্রীক ধিবরমী হইতেও কৃষ্ণাজুনি ও নন্দবংশের অন্তর প্রায় ২৬** বৎসর পাওয়া যায়। এই কালই 

মোটামুটি হিপাবে (1 2010 11111505 ) গুরাণকার আড়াই হাজার বৎমর লিখিয়াছেন। 
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এক্ষণে পুরাণকথিত সপ্ুধিচার ও পরীক্ষিৎকালে সপ্তধির অবস্থান হুইতেও অনুমান 
৩১০৯ খ্রী” পু" ধুধিঠিরের কাল সমর্থিত হয় কিনা দেখা যাউক। 

মনস্বী কোলক্রক্ সাহেব তাহার 01 00610101810 8110 12019 10151510105 ০1 

(015 20180, ( 812506119176005 1353855 7, 319 চি) প্রবন্ধে ও 71511119100 সাছেব তাহার 

17170. 4,90:02001)5 (13, 76) গ্রন্থে এই সপ্তধিরা মঘায় ইহার অর্থ যে যুধিষ্ঠিরের সময় মঘায় 

দক্ষিণায়ন হইত ইহা অনুমান করিয়াছেন ও এ সম্বন্ধে বু আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক 

সাহিত্য ও নিঘণ্ট,দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি 'সপ্তখষয়ঃ, গগাবঃ, 'রশ্ময়ঃ', “কিরণাঃ ইত্যাদি 
শব্ধ হ্ধ্যরশ্মির অপর নাম। যুধিষ্টিরের সময় “সপ্তখষয়ঃ মঘায় ছিলেন ইহার অর্থ এইযে, সে 
সময় হুর্য মঘায় আসিলে পূর্ণভাবে “সপ্তধষয়ঃ' বা কিরণ বিতরণ করিতেন অর্থাৎ তখন দক্ষিণায়ন 

কাল। অতি গ্রাচীনকাল হইতে অশ্থিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, পূর্বফন্তরনী, উত্তরফন্তুনী, মঘা, 
চিত্রা প্রভৃতি তারা হইতেই মোটামুটি তততৎ নক্ষত্রবিভাগের আদি স্তান ধরা হুইত। 
সুতরাং পূর্বফ্তনী তারার আন্ত স্থানই মঘানক্ষত্র বিভাগের অন্তস্থান। ৩১*০ শ্রী” পুর 
পূর্বকন্তনী ( 8 [80019 ) তারার সায়ন স্কুট ৯*৫ অর্থাৎ দক্ষিণায়ন স্থানের অর্ধ অংশ 
পূর্বে। সুতরাং সে সময় বিলোমগতিতে দক্ষিণায়ন বিন্দু মঘা নক্ষত্রে প্রবেশ করিয়াছে। 
এমতে সপ্তধঘিদের গতি যে অয়ন চলন (195069510791 1101107 ) কে বুঝাইত তাহা বেশ 
বুঝ! যায়। বতমান জ্যোতিষ অন্ধযায়ী এই 10150598199] 791100 বা সপ্তবিংশ নক্ষত্র 

ভোগ কাঁল অনুমান ২৬০০০ বৎসর প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীর ইহা! ২৭০০০ বৎসর অর্থাৎ 
এক এক নগত্র ভোগ কাল ১০০* বৎসর পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে একটি 'শুন্ভ' (০)র ভূলে 

ইহা ২৭*০ বৎসর বা এক নক্ষত্র তোগ কাঁল ১০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে 015. 
08100 সাহেব তাহার 1711100 4500110209 গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এই, 

সপ্তধিতগণ যে পূর্বে ২৭৯০০ বৎসর ছিল তাহা পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায় :-'সপ্তরবাণাম্ যুগম্ 
হোতদ্ দিব্যয়া৷ সংখায়া স্বৃতম্। মাস! দিব্যাঃ স্বৃতাঃ বষ্টির্ দিব্যাব্ধানি তু সপ্ততিঃ || মস্ত ও 
বায়পুরাণের পাঠ “বষ্টির্, ও সপ্ততিঃ, ম্পষ্ট লেখা আছে। কিন্তু 25115 সাহেব জ্যোতিষ 

শাস্ত্রে অজ্ঞতা নিবন্ধন 'যষ্টিবূ পাঠ সম্বন্ধে লিখিলেন 41190559 2:00 ৪১ 98502 510060- 

151, কিন্তু 'সপ্ততিঃ? পাঠ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সপ্ততিঃ অর্থাৎ ৭, 

দিব্য বৎসর হুইল মানুষ মানের (৩৬০ ১৭০) বা) ২৫২** বৎসর (বৰ্তমান প্রতীচ্য 

জ্যোতিষ মতে 72508951081 06710 কেহ কেহ ২৫৮৬৮ বৎসর অনুমান করেন) ও ঝষ্টি 
দিব্যমাস হইল ৫ দিব্য বখসর অর্থাৎ মানুষ মানের (৩৬ ৫ বা) ১৮** বৎসর সুতরাং 
সপ্তিতগণ কাল হইল (২৫২*০+১৮০০ বা) ২৭*০* বসর। অর্থাৎ এক নক্ষত্রভোগকাল 
১০** বৎসর। মনীষী কোলক্রক সাহেব পুরাণের এই পাঠটি দেখিলে খুব দৃঢ়তার সহিতই 
সপ্তধিদের গমন যে অয়ন চলন ( 0760655100181 10001 ) তাহা! বলিতেন। সপ্তবিরা এক 

এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর অবস্থান করেন ইছ। যে ভূল পাঠ তাহার অপর একটি প্রমাণ দিতেছি। 
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আল্বেরুণী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি এখানে আলিয়া বৃহৎ সংহিতার সেই 
শ্লোকটির পাঠ এরূপ দেখেন “আসন্ মধান্থ মুনয়ঃ ...। ষট শরতং তে চর্তি বর্ষাণম্ একৈক শ্মিন্ 
খাক্ষে।' অর্থাৎ সপ্তুধিরা এক এক নক্ষত্রে ৬০* বৎসর অবস্থান করেন। এই ৬** বৎসর 
অবস্থান সম্ন্ধেতিনি অনেক আলোচনা! করিয়া সতা উন্ঘাটনের চেষ্টা করেন। পার তিনি 
কাশ্মীরে গিয়া শুনিলেন এক এক নক্ষত্রে সপ্ধিরা ১** বৎসর অবস্থান করেন। এই বিরুদ্ধ 
মত শুনিয়া তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এখানে লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে 
১০৩২ শ্রীন্টাব্ধেও বৃহৎ সংহিতার পাঠ ছিল 'যট শতং | এই পাঠটি কোথায় গেল? বত'মানে 
বৃহৎ সংহিতায় এই পাঠ বা কোনও টীকাকারের এ মন্বন্ধে কোনও উক্তিই পাওয়া যায় না। 
কাশ্িরী প্রবাদ ১০* ব্সরই এখন বৃহৎ সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই 
পাঠ এক সময় পশ শতং' এরূপ ছিল কিনা কে জানে? 'ষউশতং পাঠের একটি সঙ্গতকারণ 

যাহা মনে হয় লিখিতেছি। পূর্বে সপ্তধিদের মধ্যে অঙ্িরা (18 05৪. 11210175 ) তারার 
বকের পরিবতনকেই সপ্তধির গতি বলা হইত মনে হয়। ১৫** রী" পৃ" অবে এই তারার 

সায়ন ঞ্বক (90181 101)5101 ) ১৩৫৫ ও ৩০০ খ্রীঃ পৃ" অবে এই তারার সায়ন ফ্রক 

১৬১৯। উভয়ের অন্তর ১২০০ বৎসরে ২৬৪ অংশ অর্থাৎ ছুই নক্ষত্র োগ, সুতরাং এক এক নক্ষত্র 

তোগ কাল ৬** ব্সর। বিষু ও ভাগবত পুরাণের কোন কোন পুথিতে 'তেন সপ্তর্ধয়ে৷ যুক্ত জেয! 
অষ্টাশতং সমা:1” এ পাঠ আছে । এগুলি ভ্রম নহে। সপ্তধি তারাগুলি ক্রাস্তি বুত্বের অনেক উর্ধে 

অবস্থিত এ কারণ এই তারার সায়ন ঞ্রবকের পরিধতন বিভিন্ন মময়ে অসমান। উপরোক্ত 

অ(লোচন! হইতে সপ্তধিদের (অর্থাৎ দক্ষিণায়নবিন্দুর ) ৩১*০ গ্রীণ পৃ” অবে মঘ। নক্ষত্র বিভাগে 

গ্রোবেশ ও উহা! যুধিষ্টিরের সময় বুঝা যাইবে। মঘা ( [২৪183 ) তারায় যুন্ষ্টিরের সময় দক্ষিণায়ণ 

ধরিয়া তাহার কাল প্রায় ৭০ বত্সর পর প্রবোধ বাবু ধরিয়াছেন। অয়ন স্থানের বিলোমগতি 

হইয়া থাকে । এমতাবস্থায় মঘাতে দক্ষিণায়ন বলিতে মঘার অগ্তভাগে বিলোমক্রমে গ্রবেশ 

বুঝাইবে। যেমন বরাহমিহির নিজে বলিতেছেন “সান্প্রতম্ অয়নং পুনর্বন্থতঃ | অর্থাৎ তাহার 

সময় দক্ষিণায়ন স্থান পুনর্বস্রতে প্রবেশ করিপাছে। ইহা! যে পুনর্বন্থর শেষ ভাগে প্রবেশ তাহা 

তাহার অপর উক্তি হইতে বুঝা যাইবে ; 'াহ্প্রতম অয়নং সবিতুঃ কর্কটকাগ্যং অর্থাৎ কর্কট রাশির 
আদি ভাগে তখন দক্ষিণায়ন। সকলেই জানেন পুনর্বস্থ নক্ষত্র বিভাগের আদিস্থানের স্ফুট ৮** ও 

অন্তস্থানের স্কুট ৯৩'৩*। কর্কট রাশির আদি ৯০ অংশের পর। স্থতরাং বরাহুমি'ই:রর সময় 

পুনর্বহ্থ নক্ষত্রের অন্তভাগে দক্ষিণায়ন স্থান বিলোমক্রমে অশ্েরধারধ প্রভাতি অ তত্রম করিয়া প্রবেশ 

করিয়াছে | যুধিষ্ঠিরের সময় দক্ষিণায়ন মঘার আদিতে বা মধ্যস্থ'নে থাকিলে 'অশ্রেবাধাদ্ 

দক্ষিণম্ উত্তরম অয়নং রবে ধনিষ্ঠাপ্ম এইভাবে বলা হইত। হ্থুতরাং পুরাণ কথিত সপ্ত'ববিচার 

ও পরীক্ষিৎকালে সপ্তধির ( দক্ষিণায়নের ) অবস্থান হইতেও যুধিষ্টিগাদির সময় অনুমান 
৩১০১ শ্রী পৃ" পাওয়া যাইতেছে । (ক্রমশঃ) ক্রমশঃ 

& ৮৩৭ 



প্রাচীন ভারতে রাজা ও রাজবৈচ্ঠ 
কবিরাজ গ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ 

প্রাচীন কালে রাঁজবৈগ্যকে কেবল রাজার চিকিৎসা কার্যের জঙ্টই ব্যাপৃত থাকিতে 

হইত না! | রাজা যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তাহার সঙ্গে থাকিয়া রাজাকে শক্রপক্ষের 

প্রযুক্ত বিষ হইতে রক্ষা করিধার তার রাঁজবৈগ্যের ছিল ১। কেন না,শক্রপক্ষ রাজাকে এবং রাজার 
সৈম্তসামস্তগণকে বিনাধুদ্ধে কৌশলে বিনাশ করিবার ভন্ত রাজা যে পথ দিয় বুদ্ধের জন্য যাত্রা 

করিতেন সেইপথ ১ যে সকল জলাশয়ের জল পাঁন করিতেন সেই সকল জলাশয়ের জল, যে 

সকল খাচ্দ্রব্য ভোঁজন করিতেন সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য, এবং বিশ্রান্ত হইয়! যে সকল বৃক্ষের 

ছায়ায় বিশ্রীন করিতেন, সেই সকল বৃক্ষের ছায়াকে, এমন কি রাজার অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাকের জন্ত 

ব্যবহার্য ইন্ধন বা জ।লানি কাষ্ঠ ও অশ্ব প্রভৃতির খাছদ্রব্য সকলকেও দুষিত বা বিষাক্ত 
করিয়া রাখিত ২। রাজ।র শান্নহিত রাভবৈগ্ধকে এই সকল দ্রব্কে রাজার বা রাজ-অন্ুচরগণের 

ব্যবহারের পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইত এবং দুবিত বলিয়া বিবেচিত হইলে, উহাদিগকে 
শোঁধিত করিয়া ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দিতে হইত | 

রাজার স্বাভাবিক আহার বিহারাদির ব্যতিক্রমের জন্য যে রোগ হইত, তাহাকে দোষজ 

অর্থং বাঁত, পিত্ত ও কফেন বৈষম্যজনিত ব্যাধি বলা হইত, তন্তিন্ন যে কোন প্রকার ব্যাধি হইত; 
তাহাকে আগপ্কুক ব্যাধি বলা হইত ৩। এই দোষভ ও আগন্কুক -উতয়বিধ ব্যাধির গুতীকারের 

ভন্ত তখনকার-ালে ভ্রিবিধ উপায় অবলাম্ধত হইত | উপায়ব্রয়ের নম, “দৈবব্যপা শ্রয়ঃ 

“যুক্তিব্যপাঁশ্রয়'ঃ এবং “সত্ব বজয়” | দৈবব্যপাশ্রয়--মন্ত্র, ও৩ষধি, মণি, মঙ্গল, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, 

স্বস্তায়ন, দেব-দ্বিজ-গুরু প্রভৃতিকে প্রণিপাত ও তার্থযাত্র।দি দ্বারা রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা । 

যুক্তিব্যপাশ্রয়--আহার অর্থাৎ পথ্য ও ওষধ গভৃতির দ্বারা চিকিৎসা । আর সব্বাবজয়--অহিত বিষয় 

হইতে মনকে প্রত্যাবুন্ত করা বা আত্মসংযম ৪ | এই ব্রিবিধ উপায়ের উপদেশ ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির 

১ পযুক্তসেনন্ত নৃূপতেঃ পরানভিজিগীষতঃ। 

ভিজা রক্ষণং কাঁ্ধ্যং ৮ ১১৮৮ নু, সৃ, ৩৪ অ.। 

২ প্রক্ষিতব্যো বিশেষেণ বিষাদেব নরাধিপঃ। 

পম্থানমুদদকং ছায়। ভক্তং যবসমিন্ধনমূ। 

দৃষয়্তযরয়ন্তচচ জানীয়াচ্ছোধয়েৎ তথা ॥ এঁ। 

ও যে ভূতবিষবাগ্রি-সংপ্রহারাদিসস্তবাঃ-_ 

বৃণামগান্তবে। রোগা: ১ ৮ ১৮ ৪” চ. লু, ৭ অ.। 

৪. পত্রিবিধমে-বধনিতি দৈবব্যপাশ্রয়ং যুকতিব্যাপাশ্রয়ং সত্বাবজয়্চ 
তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্্ে যথিযণি মল নিয়ম প্রায়স্চিতোপবাস স্বত্তায়হ 
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বিধিব্যবস্থার জন্ঠ তখনকার কাঁলে লোকে অধর্ববেদ্বিদ্ পুরোহিত ও চিকিৎসকের শরণ লইত | 
সেলন্ত রাজার সর্ববিধ দৈববাধা প্রতীকারের জন্য একজন রাজপুরোহিতও রাজার সঙ্গে 
থাকিতেন। ইহাদের কার্ধ ছিল, রাজাকে পৌষ এবং আগন্ধক কারণ হইতে, আগত মৃত্যু হইতে 

রক্ষা করা ৫| এখন যেমন ভারতে অধিকাংশ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলিয়া অনেককে মনকে প্রবোধ 

দিতে দেখা যায়-তখনকার কালে সেরূপ ছিল কিনা বলা যায় না। বোধহয় এরূপ চেষ্টা-বিমুখ 

দৈববিশ্বাস তখন ছিল না। কেন না”_রাজাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বল! 

হইয়াছে, +অথর্ববেদবিৎ চিকিত্পকগণের মতে একশ 5 একটী মৃত্যুর মধ্যে একটা মৃত্ঠাকে কাল- 
মৃত্যু বলা যায়, অবশিষ্ট সবই আগন্ধক বা অকাল-মৃত্যু ৬। অতএব রাবৈগ্য রাজাকে আগন্থক বা 

অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার 
উপদেশ মত কার্যাদি করিতেন। কেন না, ব্রহ্মা জনসাধারণের সর্ববিধ শারীর ও মানস ছুঃখের 

গ্রতীকারের এরঁন্ত যে অষ্টাঙ্গ আমুর্বেদ পচন] করিরাছিলেন)_+তাহাতে এমন অনেক গ্রতীকারের 

উপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল পুরোহিতের সমধিক আন্ত ৭| রাজাকে সর্ববিধ বিপৎ 

হইতে রক্ষা করা রাজবৈগ্য ও রাজপুরোহিতের কেবল কর্তব্যকর্ম নহে, _না করিলে তাহাদের 

ধর্মহানি এবং দেশদ্বোহিতা ও স্ম।জদ্রোহিতা পর্যন্ত হইত। কেন না--তখনকার রাঁজা এখনকার 

রাজা হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক ছিলেন। বর্ণাশ্রমধমণকে সাঁংকর্য বাব্যঠিচ1র হইতে রক্ষা, বৈদিক 
ধর্মকর্মের যথা নিয়মে অনুষ্ঠান এবং গ্রজাগণের জীবন ও ন্ুখস্বাচ্ছ্দ্যের জন্ত যাহা কিছু করণীয়, 

লে সমস্তই রাঙ্জার অবশ্য করণীয় কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত ৮। এই জন্যই ভ্রেতাধুগে একজন 
্রাঙ্মণের শিশু মৃত্যুযুখে পতিত হইলে, তিনি রাঞ্জা রামচন্দ্রকে সেই মৃত্যুর জন্য অপরাধী 

করিয়াছিলেন এবং রাজা রামচন্ত্রও তাহার 'প্রতীকার করিয়ছিলেন। 
রাজা বুদ্ধ করিতে গিয়া! যেখানে স্থ্মহান্ শিবির শংস্থাপন করিয়া নিজের বাসের জন্ত 

পটগৃছ সন্নিবেশ করিতেন, সেইখানে রাঁ্গগৃছের পরেই রাজবৈদ্যের জন্য বাসস্থান নিথিত হইত। 
স্টপ সদ শা আপন পা ও খা স্পা কপ পাপ পা আআ পপ 

প্রণিপাতগমনাদি। যুকতিব্যপাশ্রয়ং__-পুনরাহারে যধ-দুরব্যাণাং যোজনা । 

সন্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোহর্েভ্যো মনোনিগ্রহঃ 1” চ, হু. ১ম অ.1 

৫ “দোষাগন্তজ-মৃত্যুত্যো রসমন্থবিশীরদৌ। 
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্বৌ বৈগ্যপুরোহিতৌ ।” নু-স্থ ৩৪ অ 

“একোত্বরং স্বতাশতমধ্বাণঃ প্রচক্ষতে। 

তত্রেকঃ কালসংজন্ত শেষাস্বাগন্তবঃ ম্মৃতাঃ ॥” এ! 
ধত্রন্ম! বেদাঙ্গমন্টাঙ্গমাযুব্বেদমভাষত। 

পুরোহিতমতে তন্মান্বর্তেত ভিষগাত্মবান্॥” নু. সু. ৩৪ অ, 

“সঙ্করঃ সর্বাবর্ণাণাং প্রণাশে! ধর্মকর্মগাম্। 
প্রজাণামপি চোচ্ছির্তিনৃপবাসনহেতুতঃ॥” এ। 

৮ “ম্কধীবারে চ মহতি রাজগেহাদনভুরমূ। 

ভবেৎ সপ্লিহিতে৷ বৈদ্যঃ সর্কবোপকরণাম্িতঃ। এ 

ঞ 

টি 



না ্রীভারতী দ্বিতীয় ব্ষ--১৩৪৩ 
রাজবৈদ্য চিকিৎসার সকল উপকরণ অর্থাৎ চিকিৎসার জন্ত যাহা? যাহ প্রয়োজন, সে সমস্তই 

লইয়া তথায় সর্বদা! উপস্থিত থাকিতেন এবং যে সকল লোক শক্রপক্ষের প্রযুক্ত বিষ বা শল্যের 
দ্বারা অথবা! অন্য কোন প্রকার ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হুইয়৷ তাহার নিকট আসিত, তিনি 

তাহাদের চিকিৎসা করিতেন *। 

প্রাচীনকালে, রাজবৈদ্য হইতে হইলে কতকগুলি বিশিষ্টগুণের অধিকারী হইতে হুইত। 

যথা,-_ষে শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়া! নৈপুণ্য লাভ করিপাছেন, সে শাস্ত্র ব্তীত আরও অনেক 

শাস্ত্রে তাহার অভিজ্ঞতা থাক এবং তাহার সমব্যবসায়ী চিকিৎসক-মগুলীর ও রাজার 

নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠা বা সমাদর থাকা আবশ্যক | তত্তিন্ন যিনি রাজবৈদ্য হইতেন তাহাকে 

কেবপ শান্বে ভুপপ্ডিত হইলেই চলিত না,__ম্ুনিপুণভাবে স্বহস্তে সকল কর্ম করিতে, কঠোর 

পরিশ্রম করিতে, অনি সন্বর কর্ম সম্পাদন করিতে, দ্রেখিধামাত্র উপায় নিধ্শরণ করিতে এবং 

ুদ্ধিপূর্বক ধীরভাবে পবিত্রতার সহিত কর্ম করিতে, তাহার সর্বদা উদ্দেযাগ বা চেষ্টা থাকাও 

একান্ত আবশ্যক ছিল। এহাদুশ খৈশারদ্য ও সত্যপরারণতা এবং সেই সঙ্গে ধমপরায়ণতা 

গ্রভৃতি গুণ না থাকিলে কেহ রাঁজবৈদ্য হইতেন না। তখন রাজবৈদ্যের সঙ্গে যে পরিচর 

বা গীড়িতের সেবাকার্ষের জন্য সেবক থাকিত, তাহা সাধারণ সেবকের মত হইলে চলিত না। 

এজন্য পরিচরের গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,_-যাহার স্বভাব স্গিগ্ অর্থাৎ কোমল, যে চিকিৎসককে 

রোগীর সম্বন্ধে কোন কথাই গোপন করিবে না, যাহার দেহে বেশ বল আছে, যে রোগীর সেবা- 

কার্ষে সর্বদা নিবুক্ত, চিকিতৎ্মকের আদেশ পালনে সদা উদ্বুক্ত এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে 

সমর্থ এরূপ সেবক চিকিৎসা কার্ষের একটা অঙ্গবিশেষ ১*। 

আমুর্বেদে দেখা যায়-_রাজাকে হত্যা করিবার জন্য বিক্রমশালী শক্রগণ এবং বিদ্বেযু- 

সম্পন্ন ভূৃত্যগণই জ্কুদ্ধ হইয়া অবসর প্রাপ্ত হইলে বিষ গ্রয়োগ করিত। সাধারণতঃ 
তাহার! অন্নপানাদিতে বিষ সংযুক্ত করিয়া! রাখিত, কখনও বা রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য 

বিষকন্তাকে উপহারনধূপে প্রেরণ করিত। রাজ! তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়! বিষাক্ত-দেহ 

তত্রস্থমেনং ধ্বজবদ্যণঃখযা তিসমুদ্ছিতম্ 

উপসপপ্তামোহেন বিষশল ময়ার্দিতাঃ।” সু. হু- ৩৪ অ. 

*৯. “মতন্কুশলোইন্যেুশানার্থেষহিস্কতঃ। 

বৈ্চো ধজ ইবাভাতি নৃপতঘিস্তপুজিতঃ॥ 
তত্বাধিগতশাস্্ার্থো দৃঢ়কর্ণা স্থংকৃতী। 

লহুহস্ত: শুচিঃ শুর; সব্বোপস্কর-ভেষজঃ | 

প্রঃ্যৎপন্নমতিধামান্ বাবসায়ী বিশারদ) | 

সত্যধর্পরো! যন্য স ভিষক্পাদ্ উচযতে ॥” এ 

১* সরিদ্ধংজুওস্প, ধলবান্ যুক্তা ব্যাধিতরক্ষণে 
বৈস্তবাক্যকৃশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ শ্বৃতঃ॥ এ 



পঞ্চম সংখ্য। ] প্রাচীন ভারতে রাজা ও. রাজবৈচ্য ২৯৩ 

হইত, তাহার ফলে রাজার প্রাণবিয়োগ ঘটিত১১। প্রাচীন সংস্কত নাটক মুদ্রারাক্ষসেও 
রাজ! চন্ত্রগুগ্তকে হত্যা করিবার জন্য তাহার শক্রপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত বিষকন্ার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে দেখ যায়। 

রাজার অন্নপানীয় যাহাতে শক্রপক্ষ বা বিদ্িষ্ট ভৃত্য কতৃক বিষাক্ত না হইতে 
পারেঃ তাহার অন্ত রাজা! যথোচিত ব্যবস্থা তো করিতেন-ই, অধিকন্তু তিনি আর একজন 

বৈদ্যকে অব্লপানীয় প্রভৃতি পরীক্ষার জন্ত তাঁহার পাকশালার অধ্যক্ষরূপে নিধুক্ত করিতেন। 
ইনিও রাজবৈদ্য বলিয়া খ্যাতিলাত করিতেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন আমুেদাচার্য চক্রপাণি দত্ত 
মহোদয়ের পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতি নরপালদেবের পাঁকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন১২। 
এই পাকশালার অধ্যক্ষের গুণাবলী সম্বন্ধে বলা হুইয়াছে, যিনি পাকশালার অধ্যক্ষ 
হইবেন, তাহাকে প্রসিদ্ধ ও সদ্বংশ-জাঁত, সতত কমণতৎপর, স্ষিগ্বমধুর চরিত্র, প্রিয়দর্শন, 
লোভ ও প্রতারণা শূন্য, রাজার প্রতি অনুরক্ত, কৃতজ্ঞ, মেধাবী, কষ্টসহিষ্ণ, ক্রোধ-পারুষ্য ও মদ- 
মাতসর্ষ-বিবজ্জিত, ক্ষমাবান্, সদাচার-সম্পন্ন ও অকপট প্রভৃতি বিবিধ সদৃগুণবিভূষিত হইতে 
হইত এবং রাজাও তাহাকে প্রচুর বিত্ত বারা পরিতু্ট রাখিতেন। এতাদৃশ গুণসম্প্ন বৈদ্য 
সর্বদা পাঁকশালার অধ্যক্ষরূপে রাজভবনে বিচরণ করতেন । তীহার নিকট ভোজ্য, পানীয় 
গ্রভৃতি পরীক্ষার উপকরণ এবং বিবিধ প্রকার বিষনাঁশক ওঁষধ সকলও থাকিত১। 

রাজার অন্লপানীয় বিষাক্ত কিনা পরীক্ষার জন্য পাকশালাধ্যক্ষ বৈদ্যের আদেশে, 
কাক, ক্রৌঞ্চ। কোকিল, হংস, জীবজীবক, শুক, শারিক| ও মধুর প্রভৃতি পক্ষী এবং মর্কট ও 
পৃষত নামক মৃগ প্রভৃতি সযত্বে রাজশ্বনে প্রতিপালিত হইত। ইহাদের দ্বারা বাজার 
অন্নপানীয়াদির পরীক্ষা এবং রাজতবনের শোগাবর্ধন_-উশয়ই হইত। কোন কোন প্রাচীন 
রাজবংশে এখনও ইহার শেষ-স্থৃতি পশুপক্ষিশাল! বা চিড়িয়াখা নারূপে দেখিতে পাওয়৷ যায় । 

১১ “রিপবো বিক্রমাত্রান্ত! যে চ স্বে কৃত্যতাং গভাঃ। 

দিশ্ক্ষবঃ ক্রোধবিষং বিবরং প্রাপ্য তাদৃশম্ ॥ 

বিষৈনিহন্নিপুণাঃ নৃপিং ছুষ্টচেতসঃ। 

বিষকণ্যোপযোগান্ধ ক্ষণাজ্জহাদনুন্ নৃপঃ ॥* লু. ক. ১ম অ. 
১২ গেড়াধিনাধ-রসবত্যধিকার.পাত্র 

নারায়ণস্যতনয়ঃ*_ইত্যাদি-_চক্র. স্ব. অ. ১৫ গ্লোক 

১৩ “কুলীনং ধাম্মিকং দ্গিপধং হভৃতং সততোখিতম্। 
অনুন্বমশঠং ভক্তং কৃতজ্জং প্রিয়দর্শনম্ ॥ 

ক্রোধ-পারুষ্য-মাৎসধধ্য-মদালস্ত-বিবজ্জিতম্। 

জিতেন্জিয়ং ক্ষমাবস্তং শুচিং শীলদয়ান্িতম্। 

মেধাবিনমসংশ্রাস্তমনুরক্তং হিতৈধিনমূ। 

পটুং প্রগল্ভং নিপুণং দক্ষ মায়াবিবঙ্জিতম্। 
পর্ববোকৈ্চ গুণৈযু'্জং নিতযসঙ্গিহিতাগদম্। 



২৯৪ জ্ীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ-_-১৩৪৬ 

রাজা পাকশালার অধ্যক্ষের আদেশে যে রম্ধনশাল! নিমণণ করাইতেন, তাহ 

প্রশস্তদিকে যেখানে রৌদ্রবাতাস উত্তমরূপে আসিতে পারে তথায় নিখিত হইত। পাক- 
শালার ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত হইত। ঘরের মধ্যে কোন ঘর থাকিত ন!। তাহার জানালা- 

গুলিও বড় বড় হইত এবং সেই জানাল! দিয়া যাহাতে কীট পতঙ্গাদি আমিতে না৷ পারে, সেজন্য 

পরিষ্কার জাল দেওয়াও থাকিত। পাকশালাঁর ঘরের ভিতরে টাদৌয়া খাটান হইত এবং পাঁক- 

শালার ব্যবহার্য পাত্রগুলিবেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন করিয়া মাজিয়া রাখা হইত। রন্কনশালার 

উঠানে তৃণার্দি কোন আবর্জনা! থাকিত না । যে সকল পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত স্ত্রী-পুরুষ, তাহারাই কেবল 

সেই পাকশালায় কমি সম্পাদনের জন্ত তথায় থাকিতে পাইত ১৪। তথায় যে সকল ভূত্য 

নিয়োজিত হইত, তাহারা আচার-সম্পন্ন, অনুকুল, নিপুণ, বিনীত, প্রিয়দর্শন ও গ্রসন্নচিত্ত 

হুইত। তাহাদিগকে দাড়ি-গৌফ কামাইতে হইত, হাঁতে বড় বড় নখ রাখিতে পারিত না, 

সানাদি করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে হইত ও মাথায় পাগড়ী বাধিতে হইত এবং ধীর ও 
সংযতভাবে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত। এইবপ ভৃত্য একাধিক বা অনেক থাকিত। 

কেনন! প্রতোককে বিঠিন প্রকার কর্ম করিতে হইত ১৫। 

এক্ষণে রাজার অন্নপানীয় বিষসংদুক্ত কিন৷ তাহার পরীক্ষা! পাঁকশালাধ্যক্ষ যেরূপভাবে 

করিতেন, তাহার কিঞিণৎ পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। এই পরীক্ষায় মুল্যবান্ 

কোন যন্ত্রের আবশ্যক ছিল না। পরীক্ষাকার্য সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ওবিজ্ঞানসম্মত ছিল এবং যে কোন 

ব্যক্তি এতদনুারে পরীক্ষা]! করিতে সমর্থ হইত । 
বিষাক্ত অন্ন পরীক্ষা যথা--(১) রাজার অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য হইতে কিয়দংশ মক্ষিকা ও বায়স 

গ্রভৃতি পক্ষীদিগকে প্রথমে খাওয়াইয়! দেখা হইত। যদি উহ! ভক্ষণ করিয়া মক্ষিকা ও বায়সাদি 

মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা হইলে উহা যে বিষযুক্ত তাহা! প্রত্যক্ষ গ্রমাণীরূত হইত | অথবা-_- 

মহানসে প্রযুপলীত বৈদ্বং তদ্বিদ্তপুজিতম্ ॥ সূ. ক. ১ অ. 

১৪ সাজলকং গবাক্ষাঢামাত্মবর্গ-নিষেবিতম্। 

প্রশস্ত-দিগ্দেশকৃতং শুচিভাওং মহচ্ছুচি ॥ 

বিকঙ্গস্থষ্টসংহষ্টং সবিতানং কৃতাচ্চনম্| 

গরীক্ষিত-স্ত্রীপুরুষং ভবেচ্চাপি মহানসম্ ॥ 

১৫ “শুচয়ে। দক্ষিণ! দক্ষা। বিনীত; প্রিয়দর্শনাঃ। 

সংবিভক্তাঃ হুমনসো নীচকেশনখাঃ স্থির ॥ 

ন্নাত৷ দৃঢ়াঃ সংযমিনঃ কৃতোফীবাঃ নুসংবুতাঃ। 

তথাচাজ্ঞাবিধেয়াঃ হ্থাবিধিধা; পরিকশ্মিণঃ |” নু. ক. অ, 

(১-১১) “নৃপভক্তাদ্বলিং ন্যন্তং সবিষং ঙ্ষন্তি যে। 

তাত্রেব তে বিনশ্তি মক্ষিকাবায়সা দয়; ॥ 

হতডুকেন চান্নেন তৃশংচট চটায়তে। 



পঞ্চম সংখ্যা ] ৃ প্রাচীন ভারতে রাজা ও রাজবৈষ্ঠ ২৯৫ 

(২) ভোজ্য দ্রব্যের কিয়দংশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি অত্যন্ত চটট, শব্ধ 
এবং ময়ুরের কঠের মত তীব্র উজ্বল শ্রিখা নির্গত হইত কিংবা অগ্রিশিখ! বিচ্ছিন্ন ও তাহ] হইতে 
তীক্ষ ধূম নির্গত হইত.এবং সে ধূম সহস! উপশমিত না হইত, তাহ! হইলে উহা! বিষসংযুক্ত বলিয়া 
নির্দেশ করা হইত। ত্তিন্,_ 

(৩) বিষসংযুক্ত অন্নাদি দর্শন করিলে চকোরের চক্ষুর বর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিত এবং-_ 
(8) বিষাক্ত অন্নাদি দর্শন করিলে জীবজীবক পক্ষীর মৃত্যু (৫) কোকিলের স্বর 

বিকৃতি (৬) ক্রৌঞ্চের মত্ততা। (৬) মযুরের উদ্বেগ ও রোমাঞ্চ (৭) শুক ও সারিকার চীৎকার 
(৮) হংসের বিকট আর্তনাদ (৯) ভৃঙ্গরাজের নিনাদ (১০) পৃষত নামক মূগের অশ্রু বিসর্জন ও 

(১১) বানরের মতভেদ হইত। 

রাজাকে যে মকল ভৃত্য ক্রোধপরবশ হুইয়! অথব। বিপক্ষপক্ষের নিকট উৎকোচ গ্রহণ 

করিয়া বিষ প্রদশন করিত, তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল বর্ণন। প্রদত্ত হইয়াছে এবং রাজাকে 
হত্য। করিবার জন্য রাঁজ-ব্যবহার্য যে সকল ভ্রব্যে বিষপ্রদান করা হুইত, সে সকল দ্রব্যের নামাদি 

এবং তাহাদের প্রতীকার বা চিকিৎসাঁদি-__এই প্রসঙ্গে অনাবশ্তক-বোধে উল্লিখিত হইল না। 

এই প্রবন্ধে গ্রাচীনভারতের তদানীন্তন রীতিনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় যাহা গ্রদত্ত 

হইল, তাহা বোধ হয় বত'মানে অনেকেরই অবিদ্রিত আছে। আশাকরি ইহাদ্বারা তখনকার 

কালের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে। 

ষযুরকণগ্রতিমে! জায়তে চাপি ছুঃসহঃ॥ 

ভিননাচ্িত্ীক্ষধূমণ্চ ন চিরাচ্চৌপশাম্যতি। 

ইকো রত্যাক্ষি-বৈরাগ/ং জায়তে ক্ষিপ্রমেব তু ॥ 

ুষ্টান্নাৎ বিষমংসৃষ্টাৎ ্রিয়ন্তে জীবজীবকাঃ। 

কোকিল: স্বরবৈকৃত্যং ক্রে'কম্ত মদমৃচ্ছতি। 

হাযোননযুর উদ্দিন: ক্রোশত; শুকসারিকে। 
ইংসঃ ক্ষে,ড়তি চাত্যর্থং ভূঙ্গরাজন্ত কুজতি। 

পৃষতে| বিহজতাশ্র বিষঠাং মুঞ্চতি মর্কটঃ | 

সন্িকৃষ্টাত্ততঃ কুর্যাদ্রাজস্তান্ মৃগপন্সিগঃ ॥ 

বেশ্মনোংথ বিতৃষার্থং রক্ষার্যকাত্মন; সদ|।” হুক্রত-কল্পস্থান ১ম অ 



আবেস্তা-সাহিত্যে উপনয়ন 
শ্রীজগ্রদীশচক্্ মিত্র, এম্ এ. 

ভারতীয় আর্ধধর্মের মূল যেমন বেদ, পাশ বা জরধুক্্-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বীদেরও সেই 
প্রকার মূল ধর্মগ্রন্থ হইতেছে আবেস্তা। ইরাণীয় আর্য ও ভারতীয় আর্ধগণ অতীতে বহুকাল একত্র 
বসবাস করায় উশুয়েরই ঠৈনন্দিন জীবনে প্রায় একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। ইতিহা স-পূর্ব ঘুগের 

অনেক সংস্কারই সুসভ্য আর্যগণ আত্মণাৎ করির! সেগুলিকে যুগোপযোগী ক্রিয়াকলাপ দিয়া 
পরিপুষ্ট করিয়া! লইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে আর্ধজীবনের বিবিধ জটিল সংস্কারের স্ট্টি হইল। 
এইগুলির মধ্যে উপনয়ন সংস্কারটার গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতীয় আর্ধদিগের উপনয়নপ্প্রথা 

গ্রধানতঃ গৃহ্ৃশ্থত্র গুলির মধ্যে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । অবশ্ত প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থেও 

বহুস্থানে এতৎসংক্রান্ত বিধিনিষেধের উল্লেখ দেখা যায়, তবে গৃহ্স্থত্রের মত এমনতর সর্বাঙ্গীণ 

নহে। পারশশাদের উপনয়ন প্রধানতঃ আবেস্তা হইতে জানিতে পারা যায়। তবে কোন কোন 

বিশেষ বিবরণ পরবর্তী যুগের সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা তিন্ন আমাদের উপায়ানস্তর নাই, কারণ 

বেদের মতই আবেস্তারও অনেক অংশ বিলুপু হ্ইয়৷ গিয়াছে এবং সেগুলি সম্প্রদায়ক্রমে 
আবেস্তোত্তর সাহিত্যে বর্তিয়! গিয়াছে। বৈদিক উপনয়ন এবং পাশা উপনয়নের মধ্যে এত 

বেশী সাদৃশ্য রহিয়াছে যে আমরা একটী হুইতে অপরটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিনা । 

কাজেই জিজ্ঞান্থু পাঁঠক ছুইটী সম্প্রদায়ের মূলীভূত ধমগ্র্থ সকল পাশপাশি রাখিয়! পড়িলেই 
সমধিক লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই । | 

বৈদিক ধর্মে দ্বিজবর্ণের জন্ গ্রধানতঃ একটা মাত্র (নিত্য) উপনয়নই বিহিত ছিল, কিন্ত 

বিশেষ বিশেষ কার্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন (নৈমিত্তিক) উপনয়নও দেঁওয়] হইত। পাঁশাঁদের মধ্যে তখন 
দুইটা উপনয়ন হইত---প্রথম বয়সে শিশুকে জবথুন্ধীয় ধমের অঙ্গীভূত করিবার জগ্ত যে উপনয়ন 

দেওয়! হইত, তাহা! নওজোত, ([ব৪০)০0, এবং বয়ঃগ্রাপ্ত পর্শাকে পৌরোহিত্যের অধিকার 

দানের জন্ঠ যে দ্বিতীয় উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল, তাহ নাবর্ (ই্৮৪2) ও মরাতিব, (149756) নামে 

চলিয়া আসিয়াছে । ইহাদের উপনয়ন ছুইটীও যথাক্রমে আম!দেরই মত নিত্য ও নৈমমতিক। 
কারণ নাবর্ ও মরাতিব,.বংশপরম্পরায় ধাহার] পৌরোহিত্য করিতেন, তাহাদেরই জন্য নির্দিষ্ট 

ছিল। কাজেই যাগযজ্ঞ বিশেষ অন্্ঠানের ভূমিকা বলিয়া ইহারা নৈমিত্তিক আখ্যা পাইতে 

পারে। নিয়ে সংক্ষেপে উপনয়ন দুইটার সম্বন্ধে আলোচন! করা হইল। 
প্রথমতঃ নওজোত.| এই শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে নানা আলোচনা রহিয়াছে । 

কেহ কেহ বলেন, ইহা স্থপ্রাচীন “আবেস্তীয়” নিবজ্ওতর্" [ সংস্কৃত, নব-হোতর্ ] শব্েরই 
পরবর্তা রূপ । উপনয়নের পর হুইতে পাশ শিশুকে ধমপংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের আচরণ করিতে 



পঞ্চম সংখ্যা ] আবেস্তা-সাহিত্যে উপনয়ন ২৯৭ 

হয় বলিয়াই এই বুংপত্তি করা হইয়াছে। মতান্তরে পারপীক 'নউজ্বাদ্* বলিতে যাহ' বুঝায়, ইহ] 

তাহাই। 'নউঙ্জাদ্* অর্থ 'নবঙ্জাত । উপনয়নে পুনর্জন হয়, এই ধারণা আর্মধর্মেএমন কি 

অনার্যদগের মধ্যেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই পুনর্জম হইতেছে আধ্যাত্মিক নবজীবন। 

এই ভাবটী ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নানারপ আচারও রহিয়াছে । কাজেই 

সমাজতত্বের দ্রিক দিয়! বিচার করিলে শেবোক্ত অর্থেরই অধিকতর যুক্তিযুক্ত গ্রতিপ্র হয়। 

আধুনিক পাশীগণ এই সংস্কারকে বলেন "শিব, কুস্তী ($1১-055)। নওজোত,মুখাতঃ 

আজীবন-পরিধের পবিত্র সুদ্রহ. [ অঙ্গরাখা ] এবং কুস্তী বা কোস্তী [ মেখল! ] ধারণ দ্বারা 

সম্পর হয়। শিব কুসৃতী * কথাটী হইতে কুস্তীর প্রধান্তই খ্যাপিত হইতেছে। 

পার্শা শিশু জন্মাবধি প্রায় ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্তঃপুরে জননী প্রভৃতির আদর যত 

অন্থভব করিয়া ৫ হইতে ৭বৎসর পর্যন্ত পিতার নিকট শিক্ষা লাঁত করিত। বিগ্যাশিক্ষা তাহাদের 

জাতীয় জীবনে 'একটী প্রধান কতব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বেন্দীদার্দে (8188 ) আছে-_. 

“পবিত্র মন্ত্রাজক শব্দ ( 818975 56110 ) কেবল মাত্র শিক্ষালিঞা দের (1900-010212) কাছেই 

উচ্চারণ করা যাইতে পারে ”। আবেস্তার অস্তভূ্ত দীন্কাতও গ্রন্থে তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে 

বছুতর কথা জান! যায়। বেন্দীদাদ্ (১৫1৪৫) এবং দ'ন্কাত( ১৭* তম পরিচ্ছেদ ) সাত বর 

বয়সে নওজোতের বিধান দিয়াছেন। অর্থাৎ সেই সময় হইতেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষারস্ত। অবস্ঠ 

শিশু যদি তখন তাহার নূতন জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ঃ তবে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত 

নওজোত সংস্ক!র স্থগিত রাখা চলিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে নওজোত.না হইলে পাপের 

ভাগী হইতে হয়। দীন্কার্তে ইহাকে একটা পাঁপ কার্ধ বলিয়া ধরা হুইয়াছে। আমাদেরও গৃহ্ 

এবং স্থতিশান্ত্রগুলিতে অনুরূপ শব হইতেছে 'পতিত-সাবিত্রীক' এই অন্থায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় 

ব্রাত্যন্তোম দ্বারা। ১৫ বৎসর অতীত হইয়া গেলে বালক অসংস্কত অবস্থায় থাকে বলিয়৷ পাপ- 

দানবীর আয়তীকৃত হইয়। পড়ে। বেন্দীদাদে (১৮1৫৪-৫৯) এই বিষয়ে একটী হুন্দব কথোপকথন 

আছে। শ্রওষ বা শ্রোষ১ এবং দ্রঙ্রং পরস্পর আলাপ করিতেছেন। শ্রওষ প্রশ্ন করিলে উত্তরে 

দ্র্জ বলিতেছেন, “ আমর! পাঁপ-দানবীরা৷ এবং দএব-গণ, কোন স্ত্রী বা পুরুষ কুস্তী এবং মুদ্রহ, 

বিরোহত হইয়া চারি পা চলিলেই তাহাকে আমাদের করায়ন্ত করিয়া ফেলি। তাহাকে আক্রমণ 

করিয়া তাহার মজ্জা পর্যন্ত বিশীর্ণ করি। তদবধি সনে পৃথিবীতে ধম'লোপ করিবার জন্তই বিচরণ 

১ মৃতিমান্ ধর্ম, আুগতোর প্রাক; মৃত্যুর পরমাহুষের আত্মাকে স্বর্গে পে-ছিয়। দিবার ভার ইহার উপরেই 

স্ত এবং ইনি রাষন্থ ও মিখে.র সহিত লোকান্তরিত স্বাস্্ার বিচার করিয়া! থাকেন। ইনি অর জং কতৃ ক নিধুত্ত দূত 

এবং দএব (পাপিষ্ট দীনব ) দিগের উপর দণ্ডাঘাত করিয়। থাকেন। 

২ পাপ-দানবী আমাদের পাপপুরুষ ব| 'কলি' সম্বন্ধে যে ধারণ! মেই ধারণ! লইয়া ইহার চরিত্র বিশ্লেষণ কর! 

যাইতে পারে। ইহার নিবান নরকে । প্রোকে ধমণচরণ দ্বারা ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে।- সংস্কৃত ভ্রহ ধা অর্থে 

বিদ্রোহ করা, ধম€বিগ্রোহিণী বলিয়! এই নাম ইইয়াছে। 

৬৩৮ 
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করিতে থাকে ।” এই প্রসঙ্গে সদ্-দর্ (১০1১) ৪৬1১) এবং বায়স্ত, ল! যায়ন্ত, ( ১০1১৩) 
রষ্টব্য। কুস্তী বিরহিত হইয়া বিচরণ করার অপরাধ দীনা-ঈ-মইনোগৃ-ঈ-ত্রৎ [10115-- 
1781108--স20] (২1৩৫) গ্রান্থে লিপিবদ্ধ রতিয়াছে। এখানে এই অন্যায় আচরণ হইতে 

নিবৃত্ত হইবার আদেশ রহিয়াছে। অনুরূপ আদেশ 'অবৃতা-ঈ-বিরাফ, নামক! [/হ-গাহ! 

[বা] (২৫1৬) এবং পতেৎ্ [78661] (১০) গ্রচ্থেও রহিয়াছে। 

জরথুন্তের আবির্ভ/বের বহু পুর্ব হইতেই কুসৃতী ধারণের প্রথ! গ্রচলিত ছিল। কুস্তী 

শবটার নানাবিধ বু[ৎপত্তি বহিয়াছে। পারসীক 'কুশ.ত+ (30 অর্থে “দিক্”, 'কটি', সীমা? ও 

অর্থবপোত' বুঝায় । এই সকল অর্থই কুস্তীর অর্থে আরোপ করা হইয়াছে । কোন্টা যে 

সত্য, তাহা! নিধ্ণারণ করা কঠিন। তবে কুম্তী যখন মেখলা ছাড়া অন্ত কিছুই নহে, তখন 

“কটি'-অর্থক 'কুশত+ শব্ধের সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। স্ুদ্রহ. নামক 

অঙ্গরাখ| শ্বেতবর্ণের স্থক্ম সুত্র দিয়া প্রস্তুত হইত। ছুইখণ্ড কাপড় সেলাই করিয়া জামার 

আকারে পরিতে হইত। কুস্তীর উপাদান ছিল যেবলোম | (বৈদিক উপনয়নে মেষলোম 

নিমিত বসন বৈশ্তের জন্য নির্দিষ্ট ছিপ )। ৭২ গুণ সুত্র দ্বারা কুস্তী গ্রস্ত হইত। পুরোহিত 

সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরাই এই স্থত্র বয়ন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং পুরোহিত স্বস্বং 

মন্ত্রোচ্চারণ-সহ পরিমাণাম্থ্যায়ী ছেদন ও দীক্ষিতের জন্য উত্র্গ করিতেন। ৭২ সংখ্যাটা 

'যাস্ন”গ্রন্থের ৭২টা অধ্যায়ের প্রতীক। এই ৭২ গুণ স্ুত্রকে একত্র করা বিশ্বশ্রাতৃত্বের 

নিদর্শন। অঙ্গরাখার শ্বেতবর্ণ পবিত্রতার হুচনা করিতেছে। ছুই টুকরা কাপড় যে এক সাথে 
মিলাইয়! জাম! তৈয়ার করা হইত, ইহা অতীত ও ভবিষ্যতে মিলন বলিয়া ধরা হইত। 

মেখল। ( রশন। ) সম্বন্ধে বোদিক আর্ষগণের মধ্যে এত বেশী খুর্টিনাটি কেবারেই ছিল ন1। 

কেবলমাত্র বর্ণভেদে উপাদান ভেদের ব্যবস্থা দিয়াই সথত্রকারগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন। 
নওজোতের পূর্বে শিশুকে কতকগুলি সৃক্ত মুখস্থ করিতেই হইত। সেইগুলির মধ্যে 

'নীরং কুস্তী। প্রধান। আমাদের গায়ত্রীর ('তৎ সবিুর্বরেণ্যংং ইত্যাদি ) আসনে পার্শীরা 
এই 'নীরং কুসৃতী'কে বসাইয়াছিলেন। 

উপনয়নের দিনে প্রাতঃকালে শিশু স্নান করিয়া উপনয়ন-মগুপে গমন করিত। পুর্বে 

শিশুর উপবাসের রীতি ছিল না। একখণ্ড শ্বেতবস্ত্রে উর্ধদেহ আচ্ছাদিত করিয়া! একটী 

অন্ত আসনে পূর্বান্ত হইয়া শিশুকে উপবেশন করিতে হইত। পাশে একটা প্রদীপ জলিত। 

সপ্ুখে প্রধান পুরোছিত উপবষ্ট হইতেন। তিনি একটা নৃতন সুদ্রহ শিশুর হস্তে অর্পণ 
করিলে উপস্থিত পুরোছিতবর্গ সকলে মিলিয়া 'পতেৎ' (প্রায়শ্চি্ত মন্ত্র) পাঠ করিতেন। 

পরে শিশু 'যথা অহ বৈর্ষো” উচ্চারণ করিত। এইবার উপনয়মের আদল ক্রিয়াকলাপ ছু 

হয়। প্রথমে দীক্ষাপ্রার্থী নিজেকে জরধুঙ্বীয় ধমবলবী বলিয়া অভিছিত করিবার জন্ত হুত্ত- 
বিশেষ পাঠ করে, তখন হুত্ুহ, ধারণ করা হয়। তারপর “নীরং কুস্তী' আবৃতির পর 

কুসৃতী ধারণ। যাস্ন (১২) গ্রস্থটাতে জরঘুস্ত্-কধিত ধমে'র সার সঙ্কলম করা রহিয়াছে। 



গঞ্চম সংখ্যা ] আবেস্তা-সাহিত্যে উপনয়ন ২৯৯ 

এই ম্ক্তটী পাঠ করিলে যথার্থ নওজোত, শেষ হয়। অনন্তর প্রধান পুরোহিত উপনীতের 

উদ্দেশ্থে আশীর্বাদাত্বক “তন দরুস্তী+ পাঠ করিতে করিতে উপনীতের মন্তকে তুল, দাড়িম, 

নারিকেল-শীস, শুষ্ক আঙুর প্রভৃতি ঢালিয়া দেন। তারপর সকল পুরোছিত সমবেতকণ্ঠে আর 
একবার “তন্ দরুস্তী” আবৃত্তি করেন । পরে পুরোহিতের দক্ষিণা প্রদান এবং সামাজিক 
উৎসবে নওজোতের উদ্যাপন হয়। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নাবর্ ও মরাতিব$ এই ছুইটি পৌরোহিত্যের অধিকার 
দিবার উদ্দোশ্তে দেওয়া হয়। পৌরোহিত্য তখন বংশানুক্রমিকভাবে জরধুন্বীয় ধর্মে প্রচলিত 
ছিল। কদাচিৎ ইহাঁর ব্যতিক্রম হইত। পৌরোহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্তই পর পর 
এই অনুষ্ঠান ছুইটার প্রয়োজন ছিল। 

নাবর্ হইতেছে প্রাথমিক উপনয়ন। এই শব্দটা “নাঈবর্্” বা 'নাগ বর্। [ পহলবী-_ 
'নাপর্', নাঈবর্ঠ] রূপেও লিখিত আছে। ইহার ব্যুৎত্তি নির্ণয় ছুঃসাধ্য। নাচর্- 
অনুষ্ঠানের তিনটি অঙ্গ। প্রথমতঃ পবিররতা আধানের জন্য 'বরষন্ুম* নামক নয়দিনব্যাগী 

ক্রিয়া। ইহা! বেন্দীদাদে (৮৩৫-৭২ ; ৯১_-৫৭) বণিত হইয়াছে । যিনি পুরোহিত হইতে 

চলিয়াছেন, তাহার জগ্য একী বিরষনুম হইত। আবার ধাহার বিগণ্ত আত্মার 

স্বতিতে অথব৷ ধাহাঁর সম্মানার্থে উপযুক্ত ব্যক্তির উপনয়ন হইতেছে, তাহার হন্যও একটা 

“বরষনৃম্ঠ অনুষ্ঠিত হইত। ছুইগীই পরপর সম্পন্ন হইত, অথবা একটা শেষ করিবার পর 
কয়েকদিন পরে অপরঈগী কর! হইত। বরবনুমের পরে দুইঞচন পুরোহিতের উপর 'গেউরা' 
উৎসব সম্পা।নের ভার দেওয়া হইত। 'গেউরা” কথাটী আবেস্তা »/গরেউ ধাতু (প্রাপ্ত্যর্থক) 

হইতে নিষ্পন। এই উৎসবে ছয়দিন ধরিয়া "যাস্ন” আবৃত্িসহ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান চলে। 
'জওতর্” ( বৈদিক €হোতর্, ) নামক পুরোহিত সহযোগীদের লইয়া এই আবৃত্তি করিরা 
থাকেন। এই ছয়দিনের মধ্যে" দীক্ষালিগ্ম,কে ধিধর্মীর সংস্পর্ণ এড়াইয়া ধর্মমুষ্ঠানে নিরত 

থাকিতে হয়। সপ্তম দিনে স্নান সমাপন করিয়া তিনি শ্বেত জামী" এবং "পিচ্ছ্বোরি? 

(মেখলা) পরিহিত হইগা সাময়িক পৌরে[হত্যের চিন্কম্বব্ূপ বামহস্তে একখানা শাল 

এবং দক্ষিণহন্তে একটী দণ্ড (আবেন্তা__বিজ (৮8) ধারণ করেন। সম্তব হইলে 
দর-ই-মিহবু। অগ্মি-মন্দিরে শোভাযাত্রা সহ উপস্থিত হইয়া উপনয়ন দীক্ষা গ্রহণ কর! 
হয়। নতুবা শোভাযাত্রা বাদ দিয়াই করা হয়। দীক্ষার্থী তারপর যাস্ন [মীনো নাবর্ 
যাঁস্ন] আবৃত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হন। যাজ্কিক অনুষ্ঠানের সহিত দীক্ষার্থী 'জোতী' 
(জ্ওতর্) এবং দীক্ষাদাত। 'রাথবী'র (জ্ওতরের সহকারী খত্বিক্) অংশ গ্রহণ করেন। 

অপরান্ধে “বাজ, উৎসব সমাপনাস্তে ভোজন করিয়া 'আফ্রিউগরান্ঠ উত্সব করা হয়। 

ইহার পরের ছুইদ্িন একবার করিয়া ভোগ্ষনের বিধি রহিয়াছে। দ্বিতীয়দিনে শ্রওষের 

উদ্দেশ্ত্রে উৎনবগুলি পুনরন্ঠিত হয়। অবপ্ত প্রথমদিনের মত অপরাহ্নে না হুইয়া 'বাজ' 

এই দিন গ্রাতঃকালেই অনুষ্ঠিত হুইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে সীহ, রোচক্ (9 10০8) 



৩৪০. শ্রীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ--১৩৪৬ 

বা মাসাত্বর্গত ব্রিশদিনের উদ্দেশ্যে আবার এইগুলি করা হয়। চতুর্থদিনে “অসুর মজ.দ'কে 
উদ্দেশ্য করিয়া ইহাদের পুনধাবৃত্ত হয়, তবে এইদিশের বিশেষত্ব হইতেছে যাসন্-পাঠ। 

দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একমাস সময়ের মধ্যে দীক্ষার্থীকে অতিমাত্রায় সংযত হইয়া থাকিতে 
হয়। কোনরূপ অপবিব্র চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যথানির্দিষ্ট সময়ে 
আহারাদি এবং ভূমিতে শয়ন ইত্যাদি আচরণ বাধ্যতামূলক । এই সকল বর্ণন! হইতে 
আমাদের ব্রাঙ্মণ-গ্রন্থোক্ত দীক্ষনীয়োষ্টির কথা মনে ন| পড়িয়া যায় না। শারীরিক পবিত্রতা 

কোন কারণে ক্ষুপ্ন হইলে আবার নৃতন করিয়া অনুষ্ঠান আরস্ত করিতে হয় বলিয়া আজকাল 
পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই “নাবর্* উপনয়ন দিয়া রাখা হয়। এই উপনয়ন লইবার পর 
অধুনা জীবিক! নিবণহের জন্য অনেকে পৌরাহিত্য ভিন্ন অন্ত পথও ধরিয়া! থাকেন, তবে 

তাহাদের বেলায় “যাস্ন' হইতে সামান্য মাত্র অংশই আবৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। পূর্ণমাত্রায় 

নাবরূ' অন্ষ্ঠান করিনার পরে দীক্ষিত পুরোহিত “হেরুবদ্ঁ নামে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি 

পুরোহিতের যাবতীয় করণীর সম্পাদনের অধিকার লাতে সমর্থ তন না। কয়েকটা বিশিষ্ট 
ক্রিয়াসম্পাদন করিবার জন্ত তাহাকে 'মর|তিব" নামক উপনয়নও লইতে হয়। 

'মরাতিব+_-উ শনয়নাথাঁকে “যাস্ন' এবং "বাস্পরদ?্* ভিন্ন বেন্দীদাদও পাঠ করিতে 

হয়। ইহাতে দশ দিন স্থায়ী একটী 'বরষত্ুম্” অন্থঠিত হুইয়া থাকে। একাদশ দিবসে একজন 
মুযোগ্য খ্কের সহিত “মীনে! নাবর্ যাসন্” আবৃত্তি করিতে করিতে 'খুব* উৎসব সম্পন্ন হয়। 

প্রদিন অওষের উদ্দেশ্তে প্রাতঃকালে একটী যাসন্ এবং মধ্যরাত্রে বেন্দীদাদ্ আবৃত্তি কর! হইলে 
“মরাতিব” শেষ হইয়া যায়| এই সময়ে উপন!তের সামাজিক নাম হয় “মোবদ্* ( পহ্লবী, 

মগ্ডপৎ্ )। এখন হইতে তিনি জরথুস্বীয়ধের সকল অনুষ্ঠানের অধিকার লাঁত করিয়। 

পাশা সমাজের সকলের শ্রন্ধার পাত্র হন। 



বেদান্ত দর্শন 
(পূর্বা্বৃত্তি ) 

শ্রীসতীশচক্দ্র শীল এম্. এ.) বি. এল্, 

পূর্বে বেদান্তের প্রতিপাদ্য ৮টী বিষয় অদ্বৈতমতানুযায়ী স্থলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
এই. অদ্বৈতচিস্তার ধারাকে কয়েকটা যুগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রথম যুগের 

দার্শনিকগণের ও তাহাদের গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে বণিত হইতেছে । আচার্য শঙ্করকে ব্রহ্গ- 
হুত্রের প্রথম অদ্বৈতমতপর ভাব্যকার বল! চলে না, কারণ তিনি তাহার ভাষ্যের মধ্যেই 
পাণিনির গুরু উপবর্ষের ভাষ্যের বিষয় বলিয়াছেন (ব্রঃ স্থঃ ৩৩।৫৩ ) এবং উপবর্ষ ভাষ্য হইতে 

তাহার তাষ্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভাষ্য লুপ্ত । আচার্য গৌড়- 
পাদের গ্রন্থগুলিও শঙ্করভ।ষ্যের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। ইনি শঙ্করের পরমগুরু ছিলেন 

এবং ইহার রচিত প্রধান গ্রন্থ মাওুকা-উপনিষদের উপর কারিকা। ইহার উপর শঙ্করের 

ভাষ্য আছে। ইহা! পুনা আনন্শ্রম ও অন্যান্ত স্থান হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহার 

“মিতাক্ষরা+ নায়ী ১টা টাকাও আছে । উহ কাশীতে পাওয়া যায়। এই কারিকার ৪টা প্রকরণ 

এবং সর্বলমেত ইহাতে ২১৫ শ্লোক আছে। গৌড়পাদের দ্বিতীয় গ্রন্থ “সাংখ্যকারিকাতাষ্য, 

কাহারও মতে ইহা অন্যকোন গোৌড়পাদ্দ কতৃক রচিত। এই আষ্মের উপর *চক্ত্রিকা' নামক একটা 

টীকা আছে। ইহা বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত । গৌড়পাদের তৃতীয় গ্রন্থ 'উত্তরগীতা 
তাষ্য'। ইহা! শ্ীরঙ্গজম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত। উত্তর গীতা" মহাতারতের 

একটি অংশ। গৌড়পাদের মতবাদ পূর্বেই সামান্তভাবে বণিত হুইয়াছে। গোঁড়পাদের জীবনী 
বিশেষ জান! যায় না। তবে তিনি গৌড়দেশীয় বলিয়া উল্লিখিত আছে ( নৈষবর্য সিদ্ধি 8188 )। 

শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ-লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না| আচার্য শঙ্কররচিত বহু 

গ্রন্থ আছে। মাত্র ৩২ বৎসর বয়£ক্রম কালে তাঁহার দেহত্যাগ হুইয়াছিল ম্ুতরাং এত অল্প 

সময়ের মধ্যে এত গ্রন্থ রচনা তাহার অসাধারণ মনীষারই পরিচয়দ।ন করে। তাহার রচিত 
গ্রশ্থগুলিকে অ।মর! ৫ শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি-- 

১। (স্তায়প্রস্থান ) ব্রহ্গসথত্রভাষ্য ইহার উপর ভামতী, কল্পতরু, পরিমল আভোগ 

প্রভৃতি বৃত্তি ও টীকার্দি আছে। /[190 কৃত ইংরেজী অনুবাদও 8৪০:50 7300159 0£ (1৩ 

7359 96:15-এ প্রকাশিত হৃইয়াছে। আর পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশের বঙ্গানুবাদ আছে। 
২। (ত্রুতি্রস্থান ) দ্বাদশ উপনিষদ ভাব্য-_ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাগ্ডক্য, 

্তরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদ । 
৩। ন্থ্বতিপ্রস্থান--গীতাভাষ্য, বিষণ সহ্রনামভাষ্য, সনত্মজাতীয় ভাষ্য ও ললিতা- 

ব্রিশতীভাধ্য ( মার্ক্ডের পুরাণের অন্তর্গত )। 
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৪। প্রকরণ গ্রন্থ-বিবেকচুড়াণি, উপদেশসহআী, অপরোক্ষান্থভৃতি, বাক্যবৃত্তি, 
আত্মনিরপণম আত্মবোধ, শতগ্লোকী, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ, প্রপঞ্চ সারতন্ত্প্রমুখ 
গ্রকরণগ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত প্রবোধ সুধাকর, মনীষা! পঞ্চক দশক্লোকী, অজ্ঞানবোধিনী 
মোঁহমুদগর, বাক্যন্থৃধা, প্রমুখ ক্ষুদ্র গ্রকরণগ্রন্থ আছে। 

৫ | স্তোত্রাবলী-__বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর প্রায় ৭৫টা স্তোত্র। 

আচার্য শঙ্করের গ্রন্থের বহু সংকরণ হইয়াছে । তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস 

হইতে প্রকাশিত ২০ খণ্ডে সমাপ্ত সংস্করণই উৎকৃষ্ট । কিন্তু ইহাতে কতকগ্রন্ব_যেমন শ্বেতা- 

স্বতর উপনিষদ তাষ্য, অজ্ঞান-বোধিনী এবং কয়েকটা স্তোত্র নাই। 
প্রকরণ গ্রস্থগুলির মধ্যে (ক) উপদেশ সহজ্ীর উপর রামতীর্থ স্বামীর পাদযোজনিক। 

টীকা ও পদ্যাংশের উপর বোধনিধির টাকা আছে, (খ) অপরোক্ষান্থভৃতির উপর বিদ্যারণ্য 

ত্বামীর টাক! আছে, (গ) শতগ্লোকীর উপর আনন্দগিরির টাকা আছে, (ঘ)দশ গ্লোকটার 

উপর মধুহুদন সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দ সবস্বতীর টাক আছে, (উ) বাক্যম্ধার উপর ব্রহ্ষানন্দ 

সরস্বতীর টীক। আছে, (চ) পঞ্ধীকরণের উপর স্ুুরেস্বরাচার্ষের ভাষ্য আছে, (ছ) প্রপঞ্চসার- 

তন্ত্রের উপর পদ্মপাঁদাচার্ষের টীকা ও অন্তান্ত টাক আছে, (জ) আত্মবোধের উপর বিশ্বেশ্বর 

পণ্ডিত রচিত 'দীপিকা” নায়ী টীকা আছে, (ঝ) মনীষা পঞ্চকের উপর গে(পাঁল বালযতি-কৃত 

ধমধুমঞ্জরী” নামক ও অন্তান্ত টাকা আছে। স্তোব্রগুলির মধ্যে কেবল দক্ষিণামূতি স্তোত্রের উপর 

টাক। আছে। 
তাহার ব্রহ্গসুত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্যের উপর বনুবৃত্তি, দীপিকা, টীকা, টিগ্লনী প্রভৃতি 

আছে। তাহ! পরে বর্ণিত হইবে। 
(৩) পান্মপাদাচার্মর 

পদ্মপাদাচার্য আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য। ইহার পূর্বনাম সননন। দাক্ষিণাত্যের 

চোঁল প্রদেশে ব্রাহ্মণবংশে ইহার জন্ম । শঙ্কর যখন বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন তখন 

একদিন সনন্দকে তিনি আহ্বান করেন। ইনি তখন নদীর অন্ত তীরে। অসাধারণ গুরুভক্তি- 

প্রতাবে তিনি গুরুর আহ্বানে তত্ক্ষণাৎ নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হ'ন এবং তীহার প্রতি 

পদক্ষেপে একটি করিয়া পণ প্রন্ফ,টিত হুইয়াছিল। এইগন্য ইহার নাম পদ্পপাদ। ইনি পূর্বে 
নৃসিংহদেবের তক্ত ছিলেন এবং ই্টলাত করিয়াছিলেন। ত্াহারই কৃপাবলে ইনি পরবর্তাকালে 
যখন কাপালিক উগ্রতৈরৰ সমাধিস্থ শঙ্করকে নিধনোগ্ধত তখন সেই কাপালিককে বধ করেন। 

ইনি এক সময়ে শস্করতাষ্যের উপর রচিত তাহার বাতিক গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া! মাতুলালয়ে যান ও 

সেখানে এই গ্রন্থের পুথি রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। ইহার মাতুল ছিলেন পূর্বমীমাংসা 
দর্শনের অন্তর্গত প্রভাকর মতাবলম্বী। তিনি ঈর্যাপরবশ হইয়া নিজের গৃহ দগ্ধ করিয়া পর্ন- 
পাদের এই গ্রন্থ তন্মীভূত করেন। মাতুলালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া পদ্মপাদ যখন এই সংবাদ 
গ্ুনিলেন তখন মর্মাহত হইয়া পুনরায় এই গ্রন্থ লিখিতে কৃতসংকল্প হুইলেন। মাতুল তখন 
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বিষপ্রয়োগে পন্মপাদকে পাগল করে। পল্সপাদ তখন গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের 

নিকট পদ্মপাদ পূর্বে একবার গ্রগ্রস্থ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। শঙ্কর অসাধারণ স্থৃতিশক্তিশালী 
ছিলেন। তিনি তখন আবৃত্তি করিয়া গেলেন ও পদ্মপাদ স্বরচিত গ্রন্থ পুনরায় লিখিয়! লইলেন। 

ইনি পরে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পুরীর গোবর্ধন মঠের অধীশ ছিলেন। 
ইহার রচিত ভাষ্যব!তিকের নাম পঞ্চপাদিকা। ইহার মাত্র কিয়দংশ (চতুঃসত্র) পাওয়া 

যায় ও ইহা কাশী 'বিজয় নগর সিরিজ' এ প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অংশনুপ্ত। ইহার উপর 

গ্রকাশাত্ম যতির 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' নামক টাকা আঁছে। ইহা বিজয় নগব সিরিজে প্রকাশিত। 

এই টাকার উপর আবার অথগ্ডানন্দমুনি কৃত “তত্বদীপন” নামক টীকা] আছে। (বেনারম সংস্কত 

সিরিজে প্রকাশিত )। এতত্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত পঞ্চপাঁদিকাঁর টাকা ও অমলানন্দ কৃত 

পঞ্চপাদ্দিক। দর্পণ” নামক টীকা, পঞ্চপ।দিক1 বিবরণের উপর নুসিংহাশ্রম কৃত 'ভাবপ্রকাশিক!, 

নামক টাকা আঁছে। কিন্তু এগুলি এখনও অপ্রকাশিত। পন্মপাদ তাহার গ্রন্থে প্রভাকর 

মতকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং শঙ্কর মতকে যুক্তি সাহায্যে আরও দৃঢ়তর করিয়াছেন। 

(৪) সল্েশ্বলাজার্ন 
শঙ্করের ২য় শিব্যস্থরেশ্বরাচার্য। ইহার পূর্বশাম মণ্ডনমিশ্র। ইহার বাসস্থান ছিল 

মাহিষ্বতী নগরে (ইহা! বতমান ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত ও নমর্দাতীরস্থ ) এবং ইনি প্রসিদ্ধ 
মীমাংসক কুমারিল ভট্্রের ছাত্র । শঙ্করের সহিত বিচারে ইনি পরাজিত হুইয়া শঙ্করের 
শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন মগ্ডনেরই স্ত্রী, বিদুষী উতয় ভারতী । 
পরে আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ (দাক্ষিণাত্যে ) স্থাপন করিয়] স্থুরেশ্বরকে উহার মঠাধাশ করেন। 

স্থরেশ্বর লিখিত তিনখানি প্রকরণ গ্রশ্থ আছে। (১) ব্রহ্মসিদ্ধি-ইহা এখনও অপ্রকাশিত এবং ইহার 

উপর বাচম্পতি মিশ্রের “তত্বসমীক্ষাঠ নামক টীকা আছে ও নিত্যবোধনাচার্যেরও ১টা 

টাকা আছে। (২) নৈষ্র্ম সিদ্ধি-_ইহা বোম্বাই সেপ্টাল বুকভিপো ও বেনারস সংস্কত সিরিজে 
প্রকাশিত | ইহার উপর জ্ঞানোত্বম মিশ্রের “নক্দ্রিক।' নামক টাক] আছে। (৩) ইষ্টসিদ্ধি বা 

স্বারজ্যসিদ্ধি। ইহা! এখনও অপ্রকাশিত। ইহার উপর ্রীমপ্তাফরানন্দ স্বামীর ১টা টীকা আছে। 

নুরেশ্বরের লিখিত ২টা তাষ্যবাতিক আছে-_(১) তৈত্তিরীয় ও (২) বৃহদারণ্যক। এই 

দুইখানিই পুণা আননদাশ্রম হইতে আনন্দজ্ঞান কৃত টাকা সমেত প্রকাশিত হইয়াছে । 
তাঁহার একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ আছে--বিধিবিবেক। ইহার উপর বাচম্পতি মিশরের 

ন্যায়কণিকা* টাক আছে। ইহা! কাশী মেডিকেল হল হইতে প্রকাশিত । 

আচার্য শঙ্কর কৃত পঞ্চীকরণের উপর স্ুরেশ্বরের একটি টীকা আছে। ইহা বোম্বাই-এ 

প্রকাশিত। 

লুরেশ্বরাচার্যকৃত গ্রন্থগুলি অদ্বৈত বেদান্তের আঁকর গ্রন্থ। ইনি প্রাভাকর মত 
খণ্ডন করিয়াছেন, ভেদাতেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন ও প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রঙ্গজ্ঞান ব্যাপার- 

তন্ত্র নহে; মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। 
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পন্মপাদ ও সুরেশ্বর ব্যতীত শঙ্করেরআরও ২ জন শিষ্য ছিলেন-_হস্তামলক ও তোটকাচার্য। 

হস্তামলঙ্কাচার্ধের 'হস্তামলক+ নামক ১টী ১৪ শ্লোকযুক্ত আত্মজ্ঞান বিষয়ক ক্ষুত্ত গ্রন্থ আছে। উহার 
উপর আচার্য শঙ্করের তাষ্য আছে। তোটকা চার্ষের লিখিত মাত্র ১টী গুরু স্তব আছে। স্তরেশ্বরাচার্ষের 

তিরোধানের সহিত (ইনি শঙ্করের পরেও অনেকদিন জীবিত ডিলেন ) বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত 

সম্প্রদায়ের প্রথম যুগ শেষ হয়। পন্মপাদ ও স্থরেশ্বর হইতে শঙ্কর সম্প্রদায়ের ছুটি শাখার সৃষ্টি হয়, 

এবং পরবতীযুগে স্থরেশ্বরের মতই প্রাধান্য লাভ করে।'বলা বাহুল্য এই ছুই শাখায় সামান্তই মত 

গ্রভেদ আছে। এই যুগের আর একজন অ'চার্ষের বিষয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি । "ইনি 

মর্বজ্ঞাত্বমুনি। ইহার অপর নাম নিত্যবোধাচার্ম। দুরেশ্বরের পরবর্তাকালে ইনি শৃঙ্গেরী 
মঠের পীঠাধীশ হ'ন। ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন ও ইহার আবির্ভাবকাল ৭৫৮ খ্রীঃ 

হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ অবা। দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকুট বংশীয় রাজ। প্রথম কৃষ্ণ যখন ইলোরার কৈলাস 
মন্দির স্থাপন করেন তখন ইনি ইহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখা 
হইতে জান। যাঁয়। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম “সংক্ষেপ শারীরকম্। ইহীকে শঙ্করভাষ্যের 

প্রকরণবাতিক বলা যাইতে পারে ও ইহা গ্লোকে লিখিত। ইহার উপর মধুস্থদন সরশ্বতীর 
'সারসংগ্রহ টীকা” ও রামতা্ঘ স্বামীর "অনবয়ার্থ প্রকাশিক1 টীকা” আছে। ইহা কাশী ও 

পুণ। আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত। পুণার সংস্করণে রামতীর্ঘের টীকা ও অগ্নিচিৎপুরুযোত্বমমিশ্র 

কৃত 'নুবোধিনী” নামী একটি টাকা আছে। 
আচার্ধ সর্বজ্ঞাত্ব মুনিও তাট্টমত খগ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রতিবিন্ববাদী। 

অর্থাৎ ঈশ্বর অবিষ্ভায় প্রতিফলিত চিত্প্রতিবন্ধ ও জীব অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিসষ্ব। 

তাঁহার মতে জীব জাতি ও ব্যক্তিভেদে এক। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটী শক্তি। 

(ক্রমশঃ ) 



নিনিঞ্ধ ওএতলঙ্জে 
(১) 

আছোম্ব "স্বামী জিজেক্াননন্দ 
শ্ীসতাশচগ্্র শীল এম্. এ. বি. এল্, 

যে মহাপুরুষ খুঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুণাতূমি ভারতবর্ষে আবিভূতি হইয়া 

আত্মবিশ্বত ভারতের গৌরবময় অতীতের কাহিনা ওজ্ঞানরাঞ্জি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমক্ষে 

সিংছনাদে বিঘোবিত করিয়া এক উজ্জ্বল তবিষ্যৎ যুগের সুচনা করিয়াছেন--ভগবান্ শ্রীরামকষ্ের 

অপূর্ব ধর্মসমন্বয় বাণী বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্ঠ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া জগতে প্রচার 

করিয়াছেন__দেশে দেশে এইমাসে তাঁহার জন্ম স্থৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের ধর্ম, 

রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে সে এক সন্কটময় সন্ধক্ষণ। বতমান ষুগাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাছার দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার সম্পন্ ক্ছগৎকে দান করিবার জন্ত এই অমিততেজ। 

সন্ন্যাসীপ্রবর বিবেকানন্দকে নিজহাতে গড়িয়।ছিলেন। উদ্দেশ্ট--এই ধুগসন্ধক্ষণে দাঁড়াইয়া পরাজিত 

পরান্থকরণান্ধ মোহাচ্ছন্ন জাতির গতিকে ইহার সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের দিকে পারবতণন 

করা | বিবেকানন্দের পুণ্য জীবণী ও বাণী অনেকেই অবগত | তাহার শুভ জন্ম তিথিমাসে 

সাম্প্রদায়িক দোষহুষ্ট, দ্বেষহিংসা-ক্রি্ ও আদর্শ-পরিত্র্ট জাতিকে তাহারই বাণী ও আদর্শের সানান্ত 

পরিচয় দান করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দোন্ত। 

কলিকাতা নগরীর সিমলা পল্লীস্থ ভবনে এক শুভ পৌষসংক্রান্তির পুণাপ্রতাতে ১৮৬৩ 
থুঃ অন্যের ১২ই জানুয়ারী পৌধী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে এই বিশ্ব বিজয়ী বীর বিবেকানন্দ 

জন্মগ্রহণ করেন। তীহার মাতা ভূবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপরায়ণা আদর্শ হিন্দুরমণী, আর 

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন প্রতিতাশালা উচ্চশিক্ষিত, উদ্দারমতাবলম্বী, স্বাধীনচেতা আইন 

ব্যবসায়ী ছিলেন৷ পিতামাতার বহুগুণই এই বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের (বিবেকানন্দের পূর্বনাম 

নরেন্ত্রনাথ ) জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। নরেন্ত্রনাথের শৈশবের কার্যাবলী ও অনুসন্ধিৎসা 

তাহার ম্থমহান ভবিষ্যৎ জীবনেরই পরিচয় দিয়াহিল | তাহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা, 

স্বাধীনচিত্ত, বন্ধুগ্রীতি, নক ও বলিষ্টদেহ শীপ্বই তাহার অধ্যাপক মণ্ডলীর ও আত্মীয় স্বজনের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কলিকাতার জেনারেল এসেম্প্রীজ ইনষ্িটিউসন্ হইতে তিনি বি. এ, 
পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। 
পিতা যথে& অর্থোপার্জন করিলেও তাহার উদার স্বতাব ও দানশীলতার জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে 

পারেন নাই। মাত' ও নাবালক ভ্রাতা হগ্ীর অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্ত তিনি এই সময় বিশেষ 

বিব্রতহইয়াছিলেন | ইতিপূর্বেই দক্ষিণেশ্বরের যুগাদর্শ রামরুষের সহিত তাহার পরিচয় 

হইয়াছিল এবং ীরামন্্জদেৰ এই যুবককেই তাহার তপঃসম্তৃত ফল জগতকে দান করিবার, শ্রেষ্ট 

৭০৩8 
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পাত্ররূপে বরণ করিয়া লইরাছিলেন। ছাত্র জীবনে নরেন্ত্রনাথ পরাজ্ঞান ও ঈশ্বর দর্শনের 

প্রবলান্থরাগে ব্রাঙ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন ও ব্রাঙ্মদমাজজের আচার্ধদিগের সঙ্গ করিতেন। 

কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি লাভ করেন নাই। শ্তরীরামকৃষ্ণকেই তিনি ঈশ্বর দ্রষ্টা মহাপুরুষ জ্ঞানে সেই 

সময়ে গুরুপদে বরণ করেন। ১৮৮০ খুঃ অবেের নতেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম 
সাক্ষাতের পর হইতে ১৮৮৬ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট যে ভীষণ দুর্দিনে ঘুগাবতার মহাপুরুষ রামকৃ 

মহাসমাধিস্থ হ'ন-_ এই ৬ বৎসর কাল আমর! নরেন্ত্রনাথের কঠোর পাধনার পরিচয় পাই। এই 

সময়ের গ্রথম ভাগে তাহার পঠদ্দশ! শেষ হয় ও ইহার শেষভাগে তিনি তাহার আয়ত্ত কয়েকটি 
গুরুভাই সমেত গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাপ ধর্মে দীক্ষিত হ'ন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি 
পরিব্াজকরূপে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত---হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত 

জ্রমণ করিয়া! মহারাজা, ধনী ও দরিদ্রের সহিত মিশিয়া বতণ্মান তাঁরতের প্রক্কত রূপের সন্ধান পাঁন। 

এই সময়ে তিনি কয়েকটী দেশীয় নৃূপতি ও বহুছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। 
তাহার মান্দ্রাজস্থ ছাত্র ও বন্ধুদের উত্সা.হ আমেরিকা চিকাগো সহরে অনুষ্ঠিত ধমমহাসতায় 

ছিন্ুংমে'র গ্রতিনিদিরূপে পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। ১৮৯৩ খুঃ অবের ১১ই সেপ্টম্বর হইতে 

২৭শে সেপ্টম্বর এইধম মহাসতার অনুষ্ঠান হয়। যে দ্দিন তিনি বেদান্তধর্মের সার্বজনানত্ব ও হিন্দু- 

ধমে'র প্রকৃত শ্বরূপ বিশ্বসভায় বিজয় নির্ধোষে প্রচার ও প্রমাণ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতের 
ও হিন্দুধ্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হইল। তিনিই হইলেন এই মহাসতার 

শ্রেষ্ট প্রতিনিধি । তারপর আমেরিকার বিতিন্ন স্থানে ও ইংলগ্ডে তিনি দীর্ঘ ৪বৎসর কাল অক্লান্ত 

পরিশ্রমে ভারতের অমূল্য জ্ঞানরা'জ ও তত্ব সমূহ প্রচার করেন এবং বহু সন্রন্ত ব্যক্তি ও মহিলাকে 

শিষ্য ও শিষ্যশ্রেণীতে পরিণত করিয়া হবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সুচনা! করেন। ভারতে আগমন 

করিয়া কলম্বো! হইতে আল মোর! পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা] প্রদান দ্বারা গুরুপ্রদত্ত ভাবরাজি 

ও আদর্শ ভারতবাসিকে দান করেন ও রামরুষ্জ সঙ্ঘের বীজ বপন করেন। ভারতে তাহার সহিত 
কয়েকটী পাশ্চাত্য মহিলাও আগমন করিয়৷ তাহার কার্ষের সহায়তা করেন। নিজ গুরুভাইগণের 

সাধন! ও চেষ্টায় এবং দেশস্থ ও বিদেশস্থ অর্থ সাহায্যে তিনি তারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা 

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 

এইভাবে অক্রান্ত পরিশ্রমে স্বামিজীর স্বাস্থ্য করেকবার ভগ্ন হয়। তারপর ১৯০২ খ্রী 

অবের 8] জুলাই তারিখে রাত্রি গ্রায় ৯টার সময় কমশরান্ত বীর সন্যাসী বিবেকানদ আত্মোপ- 
লন্ধির চরম অবস্থায় মহাপ্রয়াণ করিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার স্থলশরীরে আর ইহছজগতে নাই। কিন্তু তাহার শক্তি এখনও 
তাহার শিষ্য ও তক্তবুন্দের মধ্যদিয়া জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে । 

বত'মান যুগে তারতে অনেক দেশনেতা৷ বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্ত 
বিষেকাননোর মত একাধারে দেশপ্রেমিক, মানবমিপ্র, সাধক, বাগী ও কর্মী এধুগে কেছ জনিয়া- 
হে কিন! জানিসা। তিনি ছিলেন একাধারে শঙ্করের. প্রতিভা ও বুদ্ধের হৃদয় সমম্িভা 
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তারতের নষ্টগোৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্ত, পুনরায় ভারতকে জগৎসভায় শ্রেঠ আসন দানের জন, 
ইহার অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য, আত ও ছুঃস্থদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবার জন্য, ভারতের 
স্বাধীনতা ও সম্পদ অর্জনের জন্য, ইহার কৃষ্টি, শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্ত, ভারতে আবার 
নালনা, তক্ষশীল৷ প্রভৃতি গুরুকুলের ন্যায় আদর্শ বিগ্ভালয় স্থাপন ও শিক্ষা বিস্তারের জন্ঠ, 
ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচারকলে ইহার বিভিন্ন স্তানে আশ্রম স্থাপনের জন্ত---এক 
কথায় ভারতের জাতীয় মেরুর, সনাতন ধের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহার রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাহার অপূর্ব পরিকল্পনা ও আদর্শ যদি বত'মান 
যুগে কিয়দংশও কার্ধে পরিণত করা যায় তাহ! হইলে ভারতের তাগ্যগগনের অমানিশা তিরোহছিত 
হইয়! আবার নবীন তারতের শুভ প্রভাত হইবে। 

তাহার ধর্ম ছিল মানুষ তৈয়ারী করা! । তিনি চাহিয়াছিলেন এক সহত্র যুবক--তেজবান, 
বীর্ধবান, ব্রহ্মচারী, শিক্ষিত যুবক-যাহাঁরা দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবেন। তিনি 
চাহিয়াছিলেন গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অপূর্ব সামঞ্জন্ত। তিনি চাহিয়াছিলেন মুখ+ও নীচজজাতিকে 
শিক্ষিত ও ব্রাহ্গণ করিতে _উচ্চজাঁতিকে টানিয়। নীচে নামাইতে নহে। তিনি চাহিয়াছিলেন 
পাশ্চাত্যের আদর্শে ভারতে কলকারখান। স্বপন করিতে, কৃষ্ট ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে । 
আজ যে সব নেতার] দেশসেবায় অক্মোৎসর্গ' করিতেছেন তাহারা স্বমীজির পরিকল্পনায় অনেক 
নৃতন আলো! ও সম্ভবতঃ নিজেদের তৃলন্রান্তিও দেখিতে পাইবেন। তিনি তাহার সাধকনেত্রে 
বতমান ভারতের প্ররুত স্বরূপ দেখিয়াছিলেন ও ইহার উদ্ধারের প্থাও স্থির করিয়াছিলেন । 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার শতমুখী প্রতিভা ও কার্যাবলীর বিশ্লেষণ ও মতবাদের 
আলোচন! সম্ভবপর নছে। তাহার শিষ্যবর্গ লিখিত কয়েক খণ্ডে ইংরেজী ও বাংল! জীবনী গ্র্ 
সমুহ ও মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম কতৃকি প্রকাশিত ৭ খণ্ডে তাঁহার বক্তৃতাবলী ও গ্রন্থসমুহ পাঠে 

এ বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি হইবে। তদীয় শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ কতৃক তাহার গ্রস্থসমূহের 

বঙ্গান্বাদও উদ্বোধন অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
জগৎ কল্যাণত্রতে আত্মাহুতির মুর্তিমান গতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মাসে 

তাহার কম প্রণালী, তাহার আদর্শ আবার দেশবাসীর সমক্ষে উজ্জ্লতর হউক, তাহার পৃণ্যময়- 
ৰাণী আবার ঘনতমসাবৃত জাতীয় জীবনের রজনীর মধ্যে আলোক সম্পাত করুক ! 
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(২) 

প্রাচীন ভাবভেল্র ম্পিক্ষা ও শ্শিক্ষানুষ্ঠানন 

শ্রীসতীশচক্দ্র শীল এম্. এ বি, এল্, 

[ বতমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির ও অনুষ্ঠানের মাত্র একটু আভাষ 
প্রদত্ত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা]! করিবার এবং বতমমান শিক্ষাপদ্ধতির 

সহিত ইহার তুলনা করিবার ইচ্ছা রহিল।] 
গিরিনদী-বেষ্টিত, খধিকুল-সেবিত, শাস্তরসাম্পদ, শ্যামল তপোবনে প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলা- 

নিকেতনে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপিত ছিল। এই সব তপোবনেই মানব মনে জ্ঞানের 

প্রথম আলোক সম্পাত হইয়ািল, এইখানেই সত্যতা ও কৃষ্টির বীজ প্রথম রোপিত হইয়াছিল, আর 
এই সব কেন্দ্রই ধমেরি বাণী বিশ্বদভায় প্রেরিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহার অনগ্থকরণীয় 
ভাষায় গাহিয়াছেন--- 

প্রথম প্রভাত উদয়-তব গগনে 

প্রথম সামরব তব তপোবনে 

প্রথম প্রচা্রত তব বন ভবনে 

জ্ঞান ধর্মকত কাব্য কাহিনী” 

সকলেই জানেন সনাতন আর্-ধর্মে” ৪টী বর্ণের- ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুর এবং ৪টী 
আশ্রমের -ব্রহ্গচর্য, গারস্থা, বাগগ্রস্থ ও সন্ন্যাস-বিধি ও নিষেধমুলক কার্যাদির বিষয় উল্লিখিত 

আছে। খণ্েদের যুগে এই বর্ণাশ্রমধমের এত বিস্তারিত নিয়মাদি ছিল না) কিন্ত ক্রমে 

যখন জ্ঞানের প্রসার, সমাজের বিস্তার ও রাজ্যরক্ষার সমস্যা হইতে লাগিল, তখন গুণ ও কর্ম 

অনুযায়ী ৪টা বর্ণের ও মানব জীবনের আদর্শের সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার জন্য ৪টী আশ্রমের প্রয়োজন 

হইল । পৌরাণিক যুগেও গীতায় শ্রী গগবান্ বলিতেছেন “চাতুবর্ণং ময়া স্থ্টং গুণকর্ম বিভাগষু।” 

পৃথিবীর অন্ত কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে এইপ্রকার বর্ণাশ্রমধমের সুন্দর পরিকল্পনা দেখা যায় 

না। পরবর্তী ক'লে কিন্তু ইহার প্ররুত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভ্রঃ হইল। ভারতীয়দের মধ্যে নানাপ্রকার 
জাতি ও আচারধম" প্রাহুভূ্তি হইয়া ভারতের জাতীয়তাভাবকে ও সমাজকে শতধ৷ ছিন্ন করিল। 

সাধারণত: বিগ্ারভ্তের সময় শিশুর ৫ম বর্ষ। সেসময় একটা সংস্কার কার্য হয় তাহা! 

হইতেছে “বিদ্যারস্ত সংস্কার”। কোন শুভদিনে পৃজা ও হোমাদি অনুষ্ঠানের সহিত এই সংস্কার অনু- 
ঠিত হইত। ইতিপূর্বেই শিশুর শরীর ও মনের পবিত্রতার জন্য আরও কয়েকটা সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া 
যায়, যেমন---গর্ভাবস্থাতেই গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন ইত্যাদি) তারপরে জাতকর্ম, অরপ্রাশন, 

নিক্রামণ, চূন্ডাকরণ ইত্যাদি। যাহা হক বিষ্বারত্তকেই ছাত্র-জীবনের প্রথম সংস্কার বলা যাইতে 
পারে। প্রাচীনকালে চৌলকর্মসংস্কারের সঙ্গেই বিগ্ভারস্ত হইত । “মুহূর্ত মাত প্ত নামক একটী 
জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্দ্তারস্তের প্রশস্তকাল সধ্থন্ধে অনেক তথ্য আছে । অনেকে বলেন বত'মান কালের 
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গ্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তায় সে যুগে কোন প্রকার পাঠশালা ছিল না। যদিও ধমস্ুত্র ও গৃহ্- 

সুত্রাদির মধ্যে এই প্রকাঁর পাঠশালার বিষয় বণিত নাই, কিন্তু জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে এইসব 
বিগ্বালয়ের বহু দৃষ্টান্ত আছে । এই সকল বিগ্ালয়ে লিপিবিদ্যা, অক্ষর পরিচয় ও অঙ্কশাস্ত্রের বিষয় 

শিক্ষা দেওয়া! হইত। তারপর বিদ্যারস্ত হইত উপনয়ন সংস্কারের পর। এই সংস্কারের 

বিষয় খখেদেও পাঁওয়! যায় (১০।১০৯।৫ )| এই উপনয়ন সংস্কার নবীন ছাত্রের মনে একটি 

গভীর রেখ! সম্পাত করে। উপবাস-ক্রিষ্ট, শুদ্ধন্নাত ছাত্র যখন মেখল] ও কৌপীন পরিধান 

করে তখন যে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হয় তাহ! অতি স্বন্দর | তিনটা সুতার মেখলা যেন তিনটী বেদ- 

দ্বার ছাত্রকে বেষ্টিত করিয়া রহিল। ব্রহ্ষচারীর দণ্ড তাহাকে জ্ঞানরাজ্যে ভ্রমণকারী রূপে 

পরিণত করিল। উপনয়নের তিন দিবস পরে 'মেধাজনন' অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্ঠ ছাত্র যেন 

মেধাবী ও স্থবৃতিশক্তিশালী হয়। তারপর ছাত্রের ব্রঙ্গচর্যাশ্রম আস্ত হইল। তাহাকে গায়ত্রীমন্ত্রে 

দীক্ষিত করা হুইল। ব্রক্গচর্যাবস্থায় ছাত্রকে কয়েকটী বাৎসরিক ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করিতে 

হয়। বাৎসরিক অন্ুষ্ঠনের মধ্যে প্রধান উপাকর্মৰা শ্রাবণী' এবং 'উৎসাজন” ; আর নৈমিত্তিক 

অনুষ্ঠান---আশ্বমেধিকা প্রভৃতি । তদানীন্তন গুরুকুল সমূহে সাধারণতঃ বর্ধাকালে পাঠারস্ত 

হইত। গ্রথমদিনে শিক্ষক ও ছাত্রের! একত্রে এই উপাকম” অনুষ্ঠান করিতেন। বিভিন্ন গৃহা- 
হৃত্রকারেরা আষাঢ়, শ্রাবণ বা ভা্দের পু্িমা তিথিকে এই উপাকর্মের প্রশস্ত দিন বলেন। 
পৌষ ও মাঘ মাসে উৎসার্জন যক্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং ইহার সহিত বাৎসরিক বেদাধ্যয়ন কাল 
শেষ হইত। বৎসরের বাঁকী ৬ মাস বেদাঙ্গ, ব্যাঁকরণ, দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়ন করান হুইত। 
বেদের এক একটি অংশ অধ্যয়নারস্তের প্রথমে এক একটি নৈমিত্তিক যজ্ঞ হইত যেযন---উপনিষদ 

পাঠারভ্ডের প্রথমে রহস্ত বা উপণিষদ্ ব্রত, অর্বমেধযজ্ঞ পাঠের আরন্তে আশ্বমেধিকা ব্রত, 

আরণ্যক পাঠের আরস্তে ব্রাতিক ব্রত ইত্যাদি । সাধারণতঃ ৮ম বর্ষে ব্রাহ্মণদিগের, ১২শ বর্ষে 

ক্ষত্রিয়দের ও ১৬শ বর্ষে বৈগ্ভদের মন্তানের উপনয়ন হইত এবং তাহাদের ব্রনহ্মচর্যাশ্রম অন্ততঃ ১২ 

বর্ষকাল স্থায়ী হইত। বাহার! অধায়ন শেষে গার্্াশ্রমে প্রবেশ করিতেন তাহাদিগকে উপকুর্বন্ 

ব্রহ্মচারী, আর ধাহারা এই আশ্রমেই যাবজ্জীবন থাকিয়! শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিতেন 

তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হইত। পাঠশেষে একটা অনুষ্ঠান হইত তাহাকে সমাবতন 

বা ্ানসংস্কার বলে। ইহা কতকটা বতম্মানের বিশ্ববিগ্থালয়ের 0০৪৮০০৪:০-এর মত। 

গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পরেও যাহাতে বিদ্যাধ্যয়নের ধারা! আজীবন থ|কে, সেজন্ত গৃহীদের বৎসরে 

অন্ততঃ ২ মান গুরুগৃহে বাসের ব্যবস্থা ছিল। আচার্য ছাত্রকে এই সমাবতর্ন উৎসবের সময় 

যে উপদেশগুলি প্রদান করিতেন (তৈত্তিরীর উপনিষদ ১1২ দেখুন ) তাহা কতকটা বত'মান 

00100861010 £১001595-এর মত । 

ব্রাহ্মণদের যে শব গ্রাম্য উপনিবেশ থাকিত তাহাদের নাম 'অগ্রহার' | এই সবস্থানে 

গ্রথমে প্রাথমিক বিদ্যাদান করা হইত। এইসব বিদ্যালয়কে লিপিশালা ও ইহাদের শিক্ষক- 

দিগকে দারকাচার্য বল! হইত। গ্রামের সমাজ ও ধর্ম সঘঘন্ধীয় বিষয়ের আলোচনার অন্য পরিষৎ 
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থাঁকিত। উপনয়নের পর ছাত্রকে গুরুগৃছে বাস করিতে হইত। তখন তাহাকে অন্তেবাসী 

বা “গুরুগৃহ বাসী' বল! হইত। এক একটি গুরুর অধীনে বহু ছাত্র বাস করিত ও শিক্ষালাভ 

করিত। এইগুলিই এক একটি গুরুকুল। এক একটি গুরুকুলে প্রধান গুরু বা কুলপতির অধীনে 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্ত অনেক আচার্ধ বা উপাধ্যায়ও থাকিতেন। এইসব গুরুকুল 
বতমানের 7২591052191 বিশ্ববিদ্থালয়ের অন্ুবূপ। কিন্তু এইসব গুরুকুলে ছাত্রদের দৈহিক, 

মানসিক, নৈতিক ও অধ্য।ত্বিক সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে লব ব্যবস্থা ছিল, বতমানের 
শিক্ষাপদ্ধতিতে তাঁহার খিশেষ স্থান নাই। ছাত্রদিগকে অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহতে” 
গাত্রোখান করিতে হইত, তারপর গ্রাতঃস্ান ও হোমাদি সমাপনান্তে শিক্ষা গ্রহণ করিতে 

হইত, দ্বিগ্রহরে ভিক্ষায় বহির্গত হইতে হইত। ভিক্ষা ব্রত অবশ্ত সব গুরুকুলেই প্রবতিত ছিল 

না, কারণ অনেক গুরুকুল রাজন্বর্গ বা ধনীলোকদিগের অর্থ বা দানদ্বারা পরিচালিত হুইত। 

অপরাহ্নে পাঠ গ্রহণের পর পুনরায় সন্ধ্যায় কাষ্ঠাহরণ গ্রতৃতির জন্য ছাত্রের একত্রে নিকটস্থ 

বনে যাইত। ইহাকে একটি সুন্দর ব্যায়াম বলা যাইতে পারে। রাত্রে পুনরায় গুরুসন্লিধানে 

পাঠালোচনা হইত। 
ভারতের বহ্স্থানে মুনিখধিদের তপোবনগুলি এইরূপ এক একটি গুরুকুল ছিল। তমস! 

নদীর তীরে চিত্রকূট পাহাড়ে বাল্সীকির আশ্রম এইরূপ একটি গুরুকুল ছিল। এইখানে তরদাজ 
খধি শিক্ষালাত করিয় নিজে আবার গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থানে একটি গুরুকুল স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই বান্সমীকির আশ্রমেই রাঁঘববংশের লব ও কুশ শিক্ষালাত করিয়াছিলেন । গঙ্গা সরধুর সঙ্গম- 
স্বানে খষি অনঙ্গদেবের ও অগন্ত্ের আশ্রম---বশিষ্ঠের আশ্রম---বিদ্ধ্যপবতিস্থ শুক্রের আশ্রম-*- 

মিথিলার নিকটস্থ অরণ্যে গৌতমের আশ্রম--ব্দরিকাশ্রমে খষি পরাশরের আশ্রম-- এই প্রকার 

বহু অংশ্রম গুরুকুলরূপে ভারতীয় শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের কেন্দ্র ছিল । দগ্ডকারণ্যে ও নম'দা, 

গোদাবরী ও ভাগিরথীর তীরে এই প্রকার অসংখ্য গুরুকুল ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সে 
সময় তঞ্গশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতের সব্ত্র এমন কি সুদূর তিব্বত, চীন প্রতৃতি 

দেশে পরিব্যাণ্ড। তক্ষশীলা গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। রামায়ণে আছে (৭১০১ ।১০-১৬) 

ইহা! ভরত কতৃক প্রতিষ্ঠিত ও রাজকুমার তক্ষের ন|মানুযায়ী তক্ষশীল1 বলিয়৷ কখিত। বত'মান 

রাওয়ালপিপ্ডির উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১২ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়৷ এই স্থানের ভ্রস্ত,প বত'মান। 

ইছার বিস্তুত বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হইবে। এই বিশ্ববিগ্ভালয়ে বনুপ্রকার (১৮) বিদ্যার চর্চা 
হইত। ইহার ধনে? বিগ্কালয়ে ভারতের ভিন্ন স্থান হইতে ১০৩ জন রাজপুত্র শিক্ষালাভ 
করিতেন। ইহার আম়ুবেদ বিস্তালয়ে জীবক (ইনি রাজ! বিদ্বিসারের অবৈধ পুত্র) প্রমুখ আয়ে? 

বিশারদগণ শিক্ষা লাঁভ করিতেন। সম্ভবতঃ পাঁণিনিও (ইহার জন্মস্থান আষ্রকের নিকটস্থ 
সালাতুরে) ইহার ছাত্র ছিলেন। কাশীও সে সময় একটা প্রাচীন শিক্ষাকেন্ত্র ছিল।এই লব 
আশ্রম ও তৎসংলগ্ন গুরুকুল ব্যতীত সে সময় মন্দিরগুলি, তীর্ঘস্থান সকল, মঠ ও রাজধানী গুলিও 

এক একটি শিক্ষাকেন্ত্র ছিল। পরবতাঁ বৌদ্ধযুগে নালন্দা ও বিক্রমশীল! বিশ্ববিষ্ভালয় পৃথিবীর 
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তদানীন্তন প্রাচীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিগ্ালয় হইয়াছিল । নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রায় ১ হাজার 

অধ্যাপক ও ১* হাজার ছাত্র ছিলেন। ইহার অন্তর্গত কলেজে ৮টী বড় হল ও তিন শত কক্ষ ছিল। 
নালন্দীর যে অংশে পুস্তকাঁলয় ছিল তাহার নাম ধমণিপ্ত। রত্বনাগর, রত্বোদধি এবং বত্বরঞ্জক 

নামক তিনটা প্রাসাদে ইহার লাইব্রেরী ছিল। পরবর্তাঁ যুগে ৮ম শতাব্দীতে রাজা ধম্পাল- 
স্থাপিত বিক্রমশীল। বিহার একটি বিশ্ববিগ্ভালয়ে পরিণত হয়। বতমান তাগলপুরের প্রায় ২৪ 

মাইল পুবে” গঙ্গার দক্ষিণতীরে পাথর ঘাটা নামক পাহাড়ের উপরে ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও 
বতমান। এতদ্যতীত পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত বলভি বিশ্ববিদ্ভালয় দক্ষিণ 

ভারতের এক্লায়িরম কলেজ ( ইহা দক্ষিণ আর্ক জেলার অন্তর্গত ) প্রভৃতি বহু বিদ্যালয় ও চতুষ্পা্টী 
ভারতে শিক্ষা প্রচার করিত। 

এই সব বিশ্ববিগ্ালয় ও গুরুকুলে সাধারণতঃ এই ১৮ প্রকার শাস্ত্রের বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া] হইত--৪ বেদ (খথেদ, সামবেদ, যজুবেদ ও অথববেদ) ৬টা বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ ), ৪টী উপাঙ্গ (পুরাণ, স্তায়, মীমাংসা! এবং ধমশাস্ত্র ), ৪টা 

উপবেদ (আম়ুবে, যুদ্ধবিষ্া, সঙ্গীত ও অর্থশাস্ত্র)। তদানীন্তন তারতে যে বনুপ্রকার শিল্প 

বিগ্ব।লয় ছিল তাহা ৬৪ প্রকার শিল্পের নাম হইতে জানা যায়। সে সময় যে বাণিজ্য বিষয়ক 

বিদ্যালয় (0০1019610181 0০011925) ও যুদ্ধ বি্ভালয় (011110515 0০118) ছিল তাহারও অনেক 

প্রমাণ পাওয়া যায়। 

এই সব গুরুকুলগুলি যে কেবল ছাত্রদিগের জন্যই ছিল তাহ! নহে । সে সময় স্ত্রীশিক্ষার 

যথেষ্ট প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোক দিগের উপনয়ন হইত, বেদ শিক্ষাদান হইত ও অন্তান্ি শিল্পশাস্তরও 
অধ্যয়ন করান হইত। 



আমাদের কথা 
গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ইপ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্িটিউট. [17018107150 ভিন্ন 

ও 1170191) [3150071091 1২50০01715 001511)155101;এর সদশ্ত ও গ্রতি'নবিদ্িগকে এক জলযোগে 

আপ্যায়িত কারয়াছিলেন। তীহাদের প্রী তর জন্ত ভারতায় সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । 

পপ্ডিতদিগের এইরূপ একত্র সমাবেশ পরস্পরের মধ্যে গবেষণাবিষয়ক ভাবের আদান 

প্রদানে যথে্ সহায়তা করে। 

ক টি ১ 

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিলতারত হিন্দু মহাঁসভার বাধিক অধিবেশন হইল। গ্রচারাদি 
কার্ষের, সুন্দর বক্তৃতার, গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রস্তাবের ও হিন্বু জনস|ধারণের উৎসাহ ও আন্তরিকতার 

দিক দিয়া বিচার করিলে এই অধিবেশন বিশেষ সাফল্যধুক্ত হইয়।ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রায় 
কুড়িটা প্রস্তাৰ ইহাতে গৃহীত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে হিন্দু সংগঠন-মুলক প্রপ্তাবটা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য। অভ্যর্থনা] সমিতির সভাপতি শ্তর. মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের 
হিন্দুদিগের গ্রাচীন গৌরবকাহিনী ও তাহাদের বতান ছুরবস্থা অতি হুন্দরভাবে তাহার 
বক্তৃতায় গ্রকাশ করিয়াছেন। বীর সাঁভারকারের বন্ৃতাও মনোরম হুইয়াছিল। 

সং যা ৬ 

যাহাতে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের (গণিত ও ফলিত) বিশেষভাবে গবেষণা হয় ও 

এই শাস্ত্রের বহু অপ্রকাশিত ও ছুপ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ক্রমে এগুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত 

হয়, এবিষয়ে আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও পত্রিকাঁদির প্রকাশ কার্ধ হয় তাহার জন্য ইও্ডিয়ান্ রিসার্চ 

ইনৃস্টিটিউটের কার্ধকরী সভার গত অধিবেশনে একটি পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও. 
ইহার জন্য একটি পৃথক কমিটও গঠিত হইতেছে । আমরা এ বিষয়ে আগ্রহাম্বিত ব্যক্তিবর্গের 
সহানুভূতি কামনা করিতেছি 

ছ্ রঃ ক 

জৈনধর্ম ভারতের একটি প্রাচীনতম আর্যধর্ম। ইহার অন্তর্গত দর্শন ও ধম'ণুলক 

বহু গ্রন্থ আছে। জৈন সম্প্রদায়ের সংখ্যা যদিও খুব বেশী নহে (সমগ্র ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ 
জৈন আছেন ) তথাপি ইহার দর্শনাদি গ্রন্থ পৃথিবীর মনীষি ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহু ধনী ব্যক্তি থাঁকিলেও এই সব গ্রন্থের বহুল প্রকাশ 
ও প্রচার হয় নাই। এইঅন্ত ইন্সটিটিউটের গত সভায় একটি জৈনবিভাগ প্রবতিত হইয়াছে ও 
একটি পৃথক কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা জৈন সম্প্রদায় ও জৈন শাস্ত্রান্থরাগী ব্যক্তিবর্গকে 

এ কার্যে যোগদানের জন্য অন্ুরোধ করিতেছি । 



গঞ্চম সংখ্যা আমাদের কথা ৩১৩ 

ইউরোপের ব্ত্মান মহাযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ| ইহার ফলে 

কত অমানুষিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা অনুঠঠিত হয় তাহ বর্ণনাতীত। আমর! জ্ঞান, 
কি ও সত্যতার নিদর্শনগুলির রক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছি । ভারতের জ্ঞান ও কৃষ্টির 

নিদর্শন ইহ? প্রাচীন পুধি। এমন বহু অপ্রকাশিত ও দুশ্প্রাপ্য পুথি ভারতের বাছিরে অন্তান্ত 
দেশে যেমন জামে ণী, ইংলগ প্রভৃতি দেশে চলিয়া গিয়াছে যাহার অন্য কোন সংখ্যা (কপি) 

ভারতে নাই। যদি সম্ভব হয় ভারতের শিক্ষিত, ধনী ও সরকারগণ এইগুলিকে স্বদেশে আনয়ন 

করিবার বাবস্থা করেন বা অন্ততঃ দুশ্রাপ্য পু'িগুলির কপি করাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন, 
তবে ভারতীয় সংস্কৃতির দিক দিয়া বিশেব উপকার সাধিত হয়। 

ষ্ঁ চু রী ক পু ডু 

গত ২৫শে নভেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় মহল! সম্মেলনের বাৎসরিক অধি- 

বেশন হয়। বতগ্নান যুগে তারতীয় মহিলারা জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করিতেছেন । 

জাতীয় জীবনে তাহাদের ন্যযা দাবী করিতেছেন, ইহা! আনন্দের বিষয় লন্দেহ নাই। কিন্তু এই 

সব আন্দোলন মাত্র মুষ্টিমেয় অঠজাভ বংশের বা শিক্ষিতা মহিলাদেরই মধ্যে প্রধানতঃ নিবদ্ধ। 

শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই গ্রাম্য বা অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্ত্ীশিক্ষা! বিস্তার, কুসংস্কার 

দুবীকরণ, শিশুপালন ও শিক্ষ! গ্রসৃতি কার্য অধিকতর নুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ভারতে 

মাত্র একটি ( পুণাতে ) স্ত্রী-বিশ্ববিগ্তালয় আছে। প্রাচীন তারতে ও বৌদ্ধমুগে স্ত্রীদিগের বন 
আশ্রম ও মঠ ছিল। বত্মানে ইউরোপেও এই প্রকার অনেক আশ্রম আছে। কিন্ত বতগান 
তারতে বোধ হয় ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই প্রকার একটি আশ্রম বা মঠ নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দের এবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল) কিন্তু তঁ(হার অকাল দেহত্যাগে ইহ! কার্যে 
পরিণত হয় নাই। আমাদের বক্তব্য ভারতের এই নব জাগরণের দিনে সন্তরাস্ত ও শিক্ষিত 

মহিলার! যদি সনাতন ধর্মের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতে স্ত্ীশিক্ষা বিস্তার, সমাজ- 

সংস্কার কার্য, শিশুপালন প্রভৃতি কার্ধে যোগদান করেন তাহ] হইলে দেশের প্ররূত কল্যান হয়। 

৮৮৪০ 



০পৃত্ভন্ষ হলহ্মানোলোচ্গনা 
স্তবকুন্ুমাঞ্জলি_স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত ও উদ্বোধন কার্যালয় (৯, মুখার্জি লেন, 

কলিকাত' ) হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৪*৭) মুল্য ১ টাকা। 

এই গ্রন্থখানি ২ ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বেদের কয়েকটা হৃক্ত ও উপনিষদ হইতে 
কতকগুলি অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । “বৃহৎ স্তবকবচমাল1+ ও এই প্রকার স্তবের অন্যান্ত কয়েকটা 
পুস্তক আছে। কিন্তুউহাদের মধ্যে অন্বয়মূখী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ নাই। অর্থবোধ ও ভাবের 
অনুভূতি না থাকিলে দেবদেবীর স্তব পাঠে সম্পূর্ণ ফললাঁভ হয় না। কিন্তু সাধারণ পাঠক 

পাঠিকার! প্রচলিত স্তব পুস্তকের মধ্যে অন্বয়-ও অন্ুবাদ না থাকায় উহার স্রবের ভাব ও অর্থ 

সম্যক উপলন্ধি করিতে পারেন না। বতমান গ্রন্থথানি সেই অভাব সপ্ূর্ণ পূরণ করিয়াছে। 
ইহার প্রথমতাগের অন্তর্গত হ্ক্তাদির অবশ্ঠ অন্বয় ও বঙ্গান্থবাদ অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। 

কিন্তূ এই সকল উদ্ধৃতাংশের একত্র সন্নবেশই প্রথম ভাঁগের বিশেষত্ব। আর স্তবাদির অন্থুবাদ 

ও অন্থয় ইছার দ্বিতীয়ভাগকে বিশেষ উপযোগী করিয়াছে । যদিও ইহাতে খুব অধিক সংখ্যক 
তব নাই তথাপি ইহাতে সকল দেবদেবীরই প্রধান প্রধান স্তব প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রচলিত 

অন্যান্য স্তবগুলিও যদ্দি এই প্রকার অন্বয় ও অন্ুযাদসহ আর একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাহা 

হইলে হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার হয়। 
গ্রচ্থখানির ছাপাই ও বাধা সুন্দর । ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। 

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল 
তন্বসন্দর্ভঃ-_গ্রগৌরকিশোর গোস্বামী বেদাস্ততীর্থ প্রণীত টীক! "ন্বর্ণলতা” সমন্বিতঃ। 

মুল্য ২২ টাকা। 
বৈষ্ণবাচার্যচু়ামণি শ্রীজীবগোস্বামীপাঁদ “যট্সন্দর্ভ;” বা “ভাগবত সনর্ভঃ” নামক 

যে বিশ্ববিশ্রত বৈষ্ণব দার্শ.নক গ্রহ রচনা করিগাছিলেন, তাহার প্রথম সন্দর্ভই “তব্বসন্দর্ভঃ”। 

ইহার প্বিবয়” সচ্চিন।নন্বন্বব্নীপ তগবান্ শ্রীকৃষ্জ এবং তক্তির সহিত তাহার তজনই "প্রয়োজন" । 

প্রমাণন্বরূপ শ্রুতির, শ্রীমন্তাগবত পুরাণাদির অভ্রান্ত মত মুল গ্রন্থে উদ্ধত আছে। কলিষুগে 

গ্রীরুষ্খচৈতন্ত ( গ্রগৌরাঙ্গদেব ) ভগবান্ শ্রীরুষ্ণের অবতার । গোস্বামীপাদের ন্মরণীয় গ্লোক 
তত্বসন্দর্ভে যথা £-- 

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গোরং দর্শিতাজগাদিবৈভবম্ ॥ 

কলৌসঙ্কীতনাদোঃ ন্মঃ কৃষ্চচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ২ ॥ 

আলোচ্য গ্রন্থে আছে--(১) মূল গ্রন্থ (২) স্বর্ণলতা নায়ী টীকা, (৩) পঙ্ডিত অশোক 
নাথ ভট্টাচার্য শরান্্রী বেদাত্ততীর্ঘ-লিখিত ইংরেজী ভাষায় একটা দীর্ঘ ভূমিকা, (৪) টীকাকার- 
লিখিত ইংরেজী ভাষায় শ্রীজীবগোস্বামী পাদের জীবনকথা ও তাহার শ্রস্থাবলীর পরিচয়। 
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ন্বপ্লতা” টীকাটী মূল গ্রন্থের মর্ম বুঝিবার বেশ সহায়ক হইয়াছে, এজন্ত টীকাকাঁর গৌরকিশোর 
গোন্বামী মহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্থ। টাকাটা তাঁহার গভীর পাগ্ডিত্যের ও শাল্তজ্ঞানের 

পরিচায়ক । ভূমিকা ও জীবন কথা বু জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ। 
শ্রীতন্নদা প্রসাদ ঘোষ 

পরিষত-পরিচয়-_প্রীত্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কতক সংকলিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ হুইতে প্রকাশিত। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রস্থাবলীর অষ্টাশীতিতম গ্রন্থ। পৃষ্ঠ 

সংখ্যা -২+২০২ ক্রোড়পত্র --৩৪+১১, মূল্য আট আন]। 

ব্রজেন্ত্রবাবুর নাম পূর্ব হইতেই সাধারণের নিকট স্ুপরিচিত। তিনি “সংবাদপত্রের 
সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড” “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,” “বাংলা 

সাময়িক পত্ত্রের তালিক1” ও «দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” এই সমস্ত প্রাচীন তথ্যপূর্ণ 

পুস্তক সংকলন,করিয়া বাংল! সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। 

ব্রজেন্্রবাবু বতমান পুস্তকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন ইতিহাঁস সংকলন করিয়া 

তাহার পাঠকদ্দিগকে উপহার দিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বাঙ্গালার প্রাচীন তারতীয় 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বাঙ্গালার একটী গৌরবের বিষয় | ইহার প্রতিষ্ঠার ও ইহার কার্যাবলীর 

আম্ুপৃধিক ইতিহাস জানিবার কৌতুহল বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই থাক! অসম্ভব নহে। ব্রজেন্্র বাবু 
আলোচ্য পুস্তকখানি সংকলন করিয়া আমাদের সেই কৌতুহলের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন । 

ব্রজেন্্রবাু তথ্যদর্শী তিহাসিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও কার্যাবলীর প্রাচীন 

যে সমস্ত নথি ও দলিল পত্রারদদি আছে তাহা হইতে তিনি এই গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পূর্বনাম ছিল “বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচার ৮। ১৮৯৩ 
অবের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে, কলিকাতা শোভাবাজারে রাজ! নবরুষ্ঝ স্্ীটে শ্রীযুক্ত 

মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ বাহাছরের ২1২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচার নামে 

একটা সভা স্থাপিত হয়। পরে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম. এ. সি-এস্, মহাশয়ের প্রস্তাবা- 

সুসারে একাডেমি অব. লিটারেচারের প্রতিশৰ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নাম পরিগৃহীত হয়। 

বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচারের স্থাপয়িতা ছিলেন মিষ্টার এল, লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ 

চক্রবর্তা। সেই সভার উদ্দেশ্ট ছিল. একদিকে ইংরেজী সাহিত্যের এবং অন্যদিকে সংস্কত 

সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ওবিস্তার সাধন। বেঙ্গল একাডেমি 

অব. লিটারেচারের কার্যকলাপে ইংরাজীবনুলতা দেখিয়া অনেক সদস্ত তাহাতে আপত্তি 
জ্ঞাপন করায় ইহার সত্যগণ পূর্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ছে পূর্বো্লিখিত 
বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচার বতমান ভিত্তির উপর পুনর্নঠিত করিয়। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ্ নামে. .অভিছিত, করেন। ফলতঃ শ্রী ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে। 

আলোচ্য পুস্তক খানিতে লাহিতা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগণের আদ্যস্ত তালিকা, পরিষদ্ 
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মন্দির প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক শাখাসভা প্রতিষ্ঠা) পরিষদ গ্রন্থাবলীর কালাহ্ুক্রমিক তালিকা 

প্রাচীন বাঙ্গাল গ্রন্থাবলী ইত্যাদি পরিষদ সম্বন্ধে বু জ্ঞাতব্য তথ্য সরিবিষ্ট হইয়াছে । বঙ্গীয় 

সাহিত্য সম্মিলন পরিষদের একটি মহৎ অনুষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একটি সংক্ষিধ 

ইতিহাসও এই পুস্তকমধ্যে স্রিবিষ্ট হুইয়াছে। পরিষদের পুঁধিশালায় কি কি পুঁথি আছে 
এবং পরিষদ গ্রন্থাগারে কি কি হুশ্রাপ্য গ্রন্থ আছে তাদের বিষয় আমর! এই পুস্তক খানি পাঠ 
করিয়া অবগত হইতে পারি। দ্দি বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচার” পত্রে ও “সাহিত্য 

পরিষৎ পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ অগ্তাবধি প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাদের একটী তালিক! 

ংকলনকতণ আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলা৷ সাহিত্যের গবেষকমণ্ডলীর 

বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। 

এই পুস্তকে প্রথমতঃ সাহিত্য পরিষদের ১৩৪২ সন পর্যন্ত ইতিহাস সংকলিত হইয়াছিল। 
পরে আবার একটা ক্রোড় পত্র সংলগ্ন করিয়া পুস্তকখানিতে ১৩৪৬ সনের আশ্বিন মাস পর্যন্ত 

পরিষদের ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । পুস্তকখানি বাঙ্গালার সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানেই 
বিশেষ ভাবে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই । 

ভ্রীযুগলকিশোর পাল 

লুকুভ্ডন্ন প্রল্হ-চলন্বাদ 

ব্দে 

১| [২৮৩৫৪ 49210171550, 002 005 5150 0105 100 5 501555 22012185815 

00221, 07 01. 1. 99100, ৬০1, 1, 148110:16. 

দর্শন ও ধর্ম 

২। ব্রহ্গসথত্র-শাঙ্করতাধ্যম্-_ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল টাকা সমেত 

- পণ্ডিত ভার্গব শাস্ত্রী, বোগ্গাই। 
৩। স্থায়স্ত্রপাঠ:-_বাচস্পতি মিশ্র, গুণা । 

৪। প্রমাণ মীমাংসা-_নুখলীল সঙ্ঘতি, আমেদাবাদ। 

প্রত্বতত্ব 

€ | 10901200025 010 005 10:05611, 25112508105 2100 2017804295৩ - 

০, তত, 9, 55921088525 2010824:, 

৬ 81000081801 010 9210717-3 ০15, 

৮912 10170 518190911,-700ঘ5 0. 15018 0)1108002, 
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সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ভাষাতগ্ব 

৭। অতিজ্ঞান শকুস্তলম__উপক্রমণিকা। মুলসংস্কত ও “কুমার-তোধিণী” টীকা, ইংরেজী 
অনুবাদ, ইত্যাদি সমস্থিত | 

| | অধ্যাপক আর. এম্. বোস কতৃক সম্পাদিত। 
৮ | 07910108116 98105101166 (10 01611017 ) 0215 26100) 72113, 

৯। তোজদেবের সরম্বতীকষ্ঠাতরণম্-_নারায়ণ দণ্ডনাঁথের টীক1 সমেত -তৃতীয় ভাগ 

চু, 55810094158 958৪2 কতৃকি সম্পাদিত | -_ গু2 00, 

ইতিহাস 
১০ | 7016-1105911191 11019 - ৬. 1:216901780159.৬01, 11,706 17 

৬৩৫1০ [11019 - 415810 2%:091051015 10 112019ও 01801:25+ ৭ 

$ আয়ুবেদ 

১১। ভগবতাচার্ষের রসরত্বসমুচ্চয়: - ইহাতে হিন্দী টীকা ও সংস্কত ব্যাখ্যা আছে। 
---অন্বিক] দত্ত শাস্ত্রী কতৃকি সম্পাদিত, বেনারস। 

স্পল্লাভনন সে ভ্িক্কা 
শ্রীযুগলকিশোর পাল বি, এল, কক সংকলিত 

বঙ্গদর্শন ( নবপর্যায় ) 
১৩শ বর্ষ, ১৩২* মাল | 

বৈদিক লাধনার আভাস--শ্রীজ্ঞানেন্ত্লাল মজুমদার । লেখক 
আশ্বিন, কাঁতিক, মাঘ প্রবন্ধ গুলিতে কতকগুলি বৈদিক মন্ত্রের আলোচনা করিয়া 

প্রাচীন আর্ধগণের জন্ম, মৃত্যু স্থষ্টি, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে কিবূপ ধারণ। ছিল তাহার সবিশেষ 

আলোচন! করিয়াছেন। আলোচনাগুলি অতি নুন্দর | এরসঙ্গক্রমে তিনি পরবতী দর্শন বে 

বীদ্মকল কোথায় কিভাবে বেদে পাওয়! যাঁয় তাহা'রও দিগ-দর্শন করিয়াছেন । 

ভাত্র, আশ্বিন, কাতিক, ) প্রীপ্রক্চ ততব---প্রীবিপিনচন্্র পাল। লেখক কয়েকটা প্রবন্ধের 

পৌঁধ, চৈত্র | সাহায্যে ত্রাহ্গধর্ম ও বৈষ্ণবধমে'র তুলনা করিয়া! ব্রাহ্মগণ ও বৈষ্ণব- 

গণ যে মূলতঃ একইভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন. প্রীসঙ্গক্রমে 

্ীরুষ্ণ তত্বের আধ্যাত্মিক মাধূর্ের বিষয় বিশদ আলোচন! করিয়াছেন ইহা। ছাড়া প্রবন্ধগুলির 

মধ্যে প্রমাণাদি তত্বেরও বিশেষ আলোচনা আছে । 

শ্রাবণ, তাত, আশ্বিন---রমের রূপ--শ্প্রীবিপিনচন্ত্র পাল। তিনটা প্রবন্ধে লেখক মাধূর্যরসের 

বৈশাখ, জৈযোষ্ঠ আবাঢ, ভাত্র, ূ 
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অতি সুন্দর আলোঁচন! করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বে ১৩১৯ সালে বাৎসলা, দাস্ত ও সধ্য সম্বন্ধে 
আলোচনা! করিয়াছেন। ১৩২* অগ্রহায়ণে 'পূর্বরাগ* প্রকাশিত হইয়াছে। ফাল্গুন ও চত্রে 

ইহার অনুবৃত্তি আছে । 
পৌষ--ধমগল্গল - প্রঘিজেন্দ্রলাল বন্থ। ঘনরাম চক্রবতীর “ধমন্মঙ্গল' কাব্যের অতি 

বন্দর সমালোচনা । 
বৈশাখ__চণ্তীদাস---শ্রাজিতেন্ত্রলাল বন্থ। সমজাতীয় পদাবলী উদ্ধত করিয়া বিদ্বাপতি 

ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সমালোচনা । লেখকের মতে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চীদাস 
আরও মধুর । 

[105 17001578 57500জ1, ৬০] 211, 1874. 

18115510776 60 1075]/0জ, 02 চ95705]15 1151591915851)58--1015950: 

[২০ 0, 31190022187 30101095 

বত'মান প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক ভাগ্তারকর পতঞ্জলির মহাভাষ্ে গ্রারুষ্ণ ও তাহার 

বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, সেই সম্বন্ধে আলোঁচন৷ করিয়!ছেন। 
0 18755808500 2060 035 01185 ০1 075 558055] ০৫ 10178157280 810778- 

81818---15105187150 £2011] (116 061101811 0701 4&* ডা. 

১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের ১৭ই জুন তারিখে 351115 415060016 0০ ডা 1556105017810-4 

৮:01. ০৩: কষ্ণজন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বতর্মান প্রবন্ধ সেই মূল প্রবন্ধের 

আংশিক অনুবাদ । ৮০ ভা6১৪:এর প্রবন্ধে জন্মাষ্টমী উৎসবের মুলকারণ, উৎসবে করণীয় 

বিষয়গুলির বিবরণ এবং এই উৎসব সংক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বিষয়ের 
আলোচন। করিয়াছেন। 

[10৩ 30 8155০০৩৪-4 0100ি0৩ অজস্তাগুহায় যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত 

আছে, তাহাদের নকল করিবার জন্ত কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং অনেক টাক! 

ব্যয় করেন। তিনি যে সমস্ত চিত্রের নকল করিয়াছিলেন, তাহার্দের সম্বন্ধে একটা বিবরণী 

প্রকাশ করেন। বতমান প্রবন্ধে তাহার উক্ত বিবরণী ও অজন্তার চিত্রসকলের বিষয় 

আলোচন। আছে। তিনি তাঁহার এই বিবরণীতে বলিয়াছেন_-"তারতীয় চিত্রাঙ্কনাদি ললিত - 

কলা. বিষয়ের উদাহরণস্থল একমাত্র অন্তস্তায় অস্কিত চিত্রাবলী।* তিনি আরও বলিয়াছেন 

“অজস্ত ছাড় ভারতের আর কোথাও স্থাপত্যবিদ্যা, ভাঙ্কর্যবিদ্যা ও চিন্রাঙ্ণ বিদ্যার এরূপ 
সমাবেশ দৃষ্ট হয় না।” 
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সাহিত) 

ভারতবর্ষ--শিশু-চৈতন্ত ও ফ্রয়েড _ শ্রীজনরঞ্জন বায়। 
্ সঙ্গীতবিকাশ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ সান্যাল, বি এস্-পি (গ্লালগো )। 

১. বাংলা পুঁথিতে বানান ও লিপিকৌশল--শ্রীনারায়ণ রাঁয় এম-এ। 
বঙ্গশ্রী-_-শিবসন্কীত'ন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অনদামঙ্গল -উ্রক্রিদিবনাথ রায়। 

॥ বড়, চত্তীদাপের কবিত্ব_শ্ীকনক বন্যোপাধ্যায়। 
॥ কালীপুজা--শ্রন্ঘরেশচন্ত্র দাসগুপ্ত | 

পরিচয় - মনস্ততব ও ভাবাতত্ব---শ্রীসরসী লাল মরকার। 

উদ্বোধন --ধজাতি-বিদ্বেষের যৌক্তিকতা ---্রীনিখিলরপ্রন রায় এম-এ, বি-টি | 

্র্ধবিষ্তা--উপনিষদের আখ্যায়িকা---গ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এম | 

+  অভিব্যক্তিবাদ-_শ্রীতুলসীদাস কর। 
বিশ্ববাণী_-সংস্কত সাহিত্যে প্রাচান তারতের সামাপ্জিক প্রথার নিদর্শন -ডাঃ ভূপেন্জনাথ দত্ত, 

এ, এম্ (ব্রাউন ), পি-এইচ-ভি (হান্বার্গ )। 

ধর্ম ও দর্শন-_ 

ভারতবর্ষ-_বরঙ্গস্ত্রের কোন্ ভাঁষ্ ব্যাস-সম্মত--্ীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। 

পরিচয়-_-জীবের সাংপৰীয়-শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত । 

»।  ক্ষণিকবাদ-_গ্রীবটকৃষ্জ ঘোষ । 

উদ্বোধন--গীতার অদ্বৈত -- প্রীঅনিলবরণ রাঁয়। 

রঙ্গাবিদ্যা--্রীচণ্ডী ও বেদান্ত _স্বামী ছুর্গাচৈতন্য ভারতী । 
১ সাংখ্য-পরিচয়-শ্রীবিজয়বসন্ত ও্টাচার্য। 
রঃ দর্শন প্রসঙ্গ__শ্রীনন্ননন্দন ব্রহ্মচারী। 

গ্রবত্ক--বেদান্তে তক্তিবাদ _প্রী 5বানী প্রসাদ নিয়োগী । 
১ ভারতে আধ্যাত্ববিজ্ঞান ও শিবশক্তিতত্ব__বীরেন্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী | 

বিশ্ববাণী_অদ্বৈতবাদ-_পণ্ডিত রাজেন্ত্রনাথ ঘোষ, বেদাত্ততৃষণ | 
ইতিহাস 

ভারতবর্ধ--আদিশুর কতৃক পঞ্চব্রাঙ্গণ আনয়ন__অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার 

: | এম-এ, পি এইচডি । 
»».. তুরস্কের নবজন্ম--্রীশুধাংশুকুমার বন্ধু | 

বঙ্গপ্রী_যশোহর-পরিচিতি--্্রীন্বশীনকুমার বন্ধু। 
গ্রবতকি-দিল্লীর পুরাতন পাতা-শ্রীন্শলপ্রসাদ সর্বাধিকারী। 
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| বিবিধ 

তারতবর্ষ-_জাগান-_্রীবীরেনাথ মুখোপাধ্যায় । 
তারতবর্ষ-সামাজিক ও দাম্পত্য স্বাস্থা্বিজ্ঞান-_ডাঃ সুবোধচন্র মির এম-ৰি হি টা 

এম-ডি (বাপিন ) 
এ . সেরাইকেলা ভ্রমণ-_ঃপ্রীকাননগোপাপ বাগচী। 

»%».. জগন্াথদেবের অদ্ভুত দারুমুত্ির পরিচয়-- ্রুবীরেন্ত্রনাথ রায়। 
: উদ্বোধন-_চীন-শিল্পে ভারতের প্রভাব--রেজাউল করীম, এম-এ) বি-এল। 
গ্রবর্তক-_বহিবিবাহের উৎপত্তি ও প্রমার -ীনবোনরুনার দে দে এম-এ। .. 
বিশ্ববাণী__-আচার্য শ্রীশঙ্কর-_ন্বামী বেদানন্দ | 

তলাহমন্তিক্ষ তহম্বাদা 
হিন্দু মহাসভার বাগসরিক অধিৰেশন-গত ১২ই পৌষ অখিল ভারত 

ছিন্দুমহাসতার অধিবেশন কলিকাতায় সংঘটিত হয়। বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই 
অধিবেশনের সভ'পতি মনোনীত হন। কলিকাত। হাইকোর্টের অবদরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্তর 

মন্ধলাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কেটি মহোদয় অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। 
কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চাটাপ্রি, এন, সি. চ্যাটার্জি ও ভট্টর শ্ামাগ্রমাদ 

মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার হিন্দু জননেতৃগণের যুবিশেষ চেষ্টায় এবার এই অধিবেশন বিশেষ- 
তাবে সাফল্য মণ্ডিত হুইয়াছে। & | 

ভারতীয় এঁতিহাসিক রেকর্ড কমিখন_ভারতীয় এঁত্হাসিক দলিল কমিসনের 
বত'যান বৎসরের অধিবেশনে শ্তর যহুনাথ সরকাঁর সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে 

অনেক লেখক কতৃকি গবেষণাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ পঠিত হয়। কমিশনের অধিবেশনের পর 

্রতিহাসিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে সিনেট হলে একটা বহু টিং এঁতি- 

হাঁসিক প্রদর্শনী. হইয়াছিল। 

বাঙালীর সাময়িক শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতসভা__তারতসতা বঙ্গের নৃতন গরর্ণরকে 
অতিননান গ্রদান উপলক্ষ্যে বাঙালীদিগকে সামরিক শিক্ষাদান ও স্থায়ী রেজিমেন্ট গঠনের অন্থুরোধ 

জানান। গবর্ণর বলেন, বিষয়টী ভারত সরকারের এলাকাতুজ ; তিনি ইহা ভারত লরকারকে 
ভানাইবেন। 

বাঙলায় প্রায় আড়াই হাজার পুরা মিষিদ্ব-বাংলার আইন পরিষদে প্রশ্নের 
উত্তরে মন্্ী গর খাজা লাতিমুদ্দিন বলিয়াছেন যে ১৯২* হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বাংলা গবর্ণমেন্ট 
২৩১৯ খানি পুস্তক এবং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত ২১২ খানি পুস্তক, মোট ২৫৩১ খানি পুস্তক 
নিবিদ্ধ বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছেন। 



10: সনগাতন মুনা ১ 
চি হা উচিত দা ক দু 

রি দত, এন 
বশ 
ধা 

১০ 

7 কও ৬১০ কত. 

এ তি এ 
মু এ 7 শখ 

এ 5 

পা 0৯ পাপ ও সিন বাপি 

শস্য পু 

২ পপ কি ১, 

. পাপা লস পল রশি 





৩ ঠ 

ছ্িতীম্ত্র বর্ম ূ হান ১৩৪৬ শঙ্গাক্ ৃ আঅন্ঠ হখ্য্যা 

বাৎলার প্রাচীন তু-বিভাগ 
অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদলাল পাল এম্. এ, 

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ অথবা তাহার বিভিন্ন অংশসমূহ বিবিধনামে অভিহিত হইত, 
যথা_ গৌড়, রা, বরেন্ত্, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, চন্তরদ্বীপ। ইহাদের ভৌগলিক সীমা-নির্য় 

কর! ছুরূহ ব্যাপার । সীমা তদুরের কথা, এমন কিকোন কোন স্থানের অবস্থিতি-নির্ণয 

সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। বত্মান সময়ের মত প্রাচীনকালেও এদেশের নদী- 
গুলি দ্বারাই সীম! নির্ণয় কর! হইত, ইহা অনুমান কর! যাইতে পারে। বিস্ত বাংলার নদীর গতি 

দিনদিনই পরিবর্তিত হইতেছে । আজকাল যে ভূভাগের উপর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত, 
গুপ্তরাজত্বকালে ষে সেরূপ হুইত তাহার নিশ্চয়তা নাই। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের লদীগুলির 

পরিবতনশীলত! সৌতাগ্যলক্ষমীর চঞ্চলতার স্তায় সর্বজনবিদিত । উপরোক্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র কষুত্র 
অঞ্চল আবার বুহৎ বিভাগগুলির অন্তভূক্ত ছিল এবং কতকগুলি নামান্তর মাত্র। আবার 

রাজনৈতিক অবস্থার পরিবতণনের সঙ্গে দেশের সীমাও পরিবতিত হইয়াছে। পৌনবন! নামক 
জৈন উপাঙ্গে আছে যে তাঅলিপ্তি বঙ্গের অন্তর্গত ছিল ও বতর্মান দিনাজপুর জেলাস্থিত 

কেডিবর্ষকে রাঁটের অন্তভূক্ত একটি নগর বল! হুইয়াছে। বঙ্গ ও রাঢ়ের রাজনৈতিক অবস্থা 

যখন উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই ইহা সম্ভব ছিল। কিন্ত গ্রাচীন বাংলার 
বৃহত্তর ও অধিকতর ম্ুপরিচিত ভূভাগ ছিল গৌড় ও বঙ্গ। 

গৌড় বলিতে আমরা সাধারণতঃ উত্তর বঙ্গ বুঝি । কিন্ত মনে হয় রাঢ় দেশও গৌড়ের 
অন্তর্দত ছিল। মৌখরী বংশীয় রাজা ঈশানবম্ণর শিলালিপিতে ( ৫৫৪ থুঃ অঃ) গৌড়গণকে,' 

সমুদরাশরয়ান্” বল! হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায় থে বষ্টশতাবীতে গৌড়গণ পমুদ্রতীরবর্তী 
স্থানে বাম করিত। কৃষ্ণমিশ্রের প্প্রবোধচন্দোদয়” নাটকে (১০শখঃ শঃ) রাঢাপুরীকে 

১০০৪১ রঙ 
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গৌড় দেশস্থিত একটি নগরী বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাবীর একখানি মান্দ্রাজের 
শিলালিপিতে দক্ষিণ রা গৌড় দেশের অন্তভূক্ত দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । এই সকল 

প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যেরাঢ় গৌড়দেশের মধ্যেই ছিল। বতগ্নান বধমান 
বিভাগ রাঢ়দেশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। মানভূম ও হাজারীবাগ জেলার কতকাংশও প্রাচীন 
রাঢ়ের অন্তর্ত থাকিতে পারে। আতায় নদীই ছিল উত্তর ও দক্ষিণ রাট়ের সীমা এবং মনে হয় 

ইহাদের অন্ত নাম ছিল ব্রহ্ম ও দুষ্ম। রাজেন্দ্র চৌলদেবের তিরুমলয়ৈ এবং কম্মোজ বংশীয় 
নয় পালদেবের হর্ডা তাঅশাসন হইতে মনে হয় যে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপশ্চিম ও 
বালেশ্বর জেলার কতকাংশ নিয়াই দত্তভূক্তি দেশ ছিল। ইহা সুপ্পষ্ট যে দত্ততুক্তি রাঢ়দেশ হইতে 
বিতিন্ন ছিল। তাত ্ রলিপ্তগণকে মহাভারতে একটি জাতি বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। ইওয়াং চোয়াংএর 

সময়ে তাম্রলিপ্ডে একটি রাজ্য ছিল। 

উত্তর বঙ্গের প্রাচীন নাম ছিল পৌগু,দেশ। বত'মান বগুড়! জেলার অন্তর্গত মহা- 
স্থানই যে ভারত-গ্রসিদ্ধ পুগুবধন নগরী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছেে। গুপ্ত রাজত্বকালে 

পুণ্ডবধন তুক্তি প্রাঁয় উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়! বিস্তৃত ছিল। আবার পাল ও 

সনদের সময়ে প্রেমিডেন্সী ও ঢাকা বিভাগের অধিকাংশই এই ভূক্তির অন্তভূক্ত ছিল। পর- 
বর্তাকালে উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্র নামে অঠিহিত হুইত। শিপিমপুর শিলালিপি হইতে মনে হয় যে 

বরেন্্র পৌও্, দেশের অন্তর্নত একটি প্রদেশ ছিল। ৯৬৭ খুষ্টাবের এক দক্ষিণ ভারতীয় তাতর- 
লিপিতে বরেন্দ্র উল্লেখ পাওয়া যাঁয় এবং উক্ত লিপিতে “গৌড়চুড়ামনি” ও “বারেন্ত্ছ্যুতিকণা” 

বিশেষণে বিশেধিত এক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। ম্ুতরাং দশম শতাবীতে বরেন্দ্র নাম 

গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিল। বতগ্ান রাঁজসাহী বিভাগের (জলপাইগুড়ি ও দাঞ্জিলিং ব্যতীত) 

ভূ-ভাগ নিয়াই বরেন্্র দেশ গঠিত। মনে হয় পৃিয়া জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। 
বঙ্গের সীমার বিষয় কিছুই সঠিকভাগে জানা যায় না। অনুমান কর যাইতে পারে 

পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও উত্তরে বরেন্ত্র, বঙ্গের শীষ! ছিল। 
হুরিকেল ও লমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল কিন! তাহা বলা যায় না। “আন্থর" তাা প্রবতণ 

প্রসঙ্গে মঞ্ুপ্রীমুলতল্প নামক বৌদ্বগ্রস্থে বঙ্গ, হরিকেল ও সমতটের পাশাপাশি উল্লেখ পাওয়া 

যায়। ইহা! হইতে মনে হয় যে এই তিনটি স্বতত্ত্র ভূভাগ ছিল। কিন্তু গুজরাট দেশীয় ১২শ 
শতার্ধীর আতিধানিক হেমচন্দ্রের মতে বঙ্গ ও হরিকেল এক দেশের নামান্তর মাত্র। এখানে 

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঢাক বিশ্ববিষ্তালয়ে রক্ষিত ছুইখানা পুথিতে হরিকোল 
( -হরিকেল ?) ও গ্রীহট দেশকে একই দেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইৎসিং ও 

" তাঁপ কাং নামক চীন পরিব্রাজকদের মতে হরিকেল পূর্বতারতের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত এবং 
অপর একজন পরিব্রাজক ইউছে বলিয়াছেন যে সিংহল হুইতে হরিকেলে পৌছিতে ৩*দিন 
ল্লাগে এবং নালন্দা হইতে ইহার দূরত্ব ছিল ১** যোজন। শ্রীচন্দ্র দেবের রাঁমাপাল তাত্রশালন 
হইতে মনে হয় যে, হরিকেল চন্্র্বীপের পাশাপাশি ছিল, এবং বাখরগঞ্জ ও নোয়াথালির কিয়দংশ 
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ইহার অন্তর্গত ছিল। পূর্বোক্ত গ্রমাণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে হুরিকেল সমুদ্র তীরবর্তী এবং 
সিংহল হইতে সমুদ্র পথে হরিকেলে যাতায়াত করা যাইত। 

সমতট নাম হইতে স্পষ্ট বোঁঝা যাঁয় যে ইহা সমুদ্রতীরবর্তা দেশ। পণ্ডিতবর কাঁনিং- 
হামের মতে হুরাঁণঘাট! নদী ও বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যস্থিত গঙ্গার বদ্বীপই ছিল সমতট দেশ। 

বিজয় লেনের ব্যারাকপুর শাসন হইতে জানা! যায় যে পুণ্ড,বধধনিতৃক্তির অন্তঃপাতী খাড়িবিষয়ে 
সমতটায় নল দ্বারা ভূমি মাপের প্রচলন ছিল। খাড়ি পরগণ। ভায়মণ্ডহারবার সব.ডিতিপনের 
অন্তর্গত। স্থতরাং চব্বিশ পরগণার এই অংশ সমতটের মধ্যেই স্থিত ছিল, এরূপ মনে করা খাইতে 

পারে। মহীপাল দেবের রাজত্বকীলের ওয় বর্ষের বাঘৌরায় প্রাপ্ত মৃতির নিয়স্থিত লিপি 
হইতে জানা যায় যে বতথান ত্রিপুরা জেল পর্যস্ত প্রায় সমতটের সীমা ছিল। ডাঃ নলিনীকাস্ত 
ভট্রশালী মহাশয়ের মতে ত্রিপুরা জেলার কামতা গ্রামই সমতটের রাজধানী ছিল। 

ন্রদ্বীপ এখনও বাখরগঞ্জ জেলার একটি পরগণা। খুলনা ও নোয়াখালী জেলার 

কিয়দংশ প্রাচীন চন্ত্রদীপের অস্তভূক্ত ছিল | 

বঙ্গ এবং বঙ্গাল নাম শুনিয়। মনে হয় ইহা একই দেশের নামান্তর মাত্র। কিন্ত 
আশ্রর্যের বিষয় এই যে চার পাঁচখান। লিপিতে ও স্ায়চন্ত্র হরির হাসির মহাকাব্যে বঙ্গ ও 

বঙ্গাল দেশ একস্থানেই পাশাপাশি উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গাল নামটি 

আমরা দশম শতাব্দীর পূর্বে কুত্রাপিও পাই না। বঙ্গাল দেশ যদি বঙ্গ হইতে পৃথক হয়, 

তবে তাহার স্থিতি নির্ণয় করা সৌজা নয়। মার্কোপোলের ব্রহ্ম দেশীয় নরপতিগণকে বঙ্গালাধিপতি 

বণিত হইয়াছে । একাদশ ও দ্বাদশ শতাবীতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বঙ্গাল দেশের রাজনৈতিক ও 
অন্ঠান্ত গ্রকার সন্বস্ধ ছিল। প্রবল পরাক্রাস্ত অনোরথ (১০৪৪-৯৯খুঃ অঃ) বঙ্গাল দেশ পর্যন্ত 

তাহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পরবর্তী রাজা অলৌ ঈস্থ ও পট্টিকের রাজাছুহিতার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। রণ বঙ্কমল্লদেবের ময়নামতী শাসনে এ অঞ্চলে ব্রহ্মদেশীয় প্রভাবের ছুম্পষ্ 

গ্রমাণ পাওয়া যাঁয়। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। ব্রহ্দপুত্রের পূর্ববর্তী বতমান 

চট্টগ্রাম বিভাগই যে বঙ্গাল দেশ কথিত হইত তাহা অনুমান করা যায়। 



শ্রব্যকাব্যে কালিদাস 
ভ্রীজগদীশচক্দ্র মিত্র এম. এ. 

( পূর্বান্তবৃত্তি ) 

মেঘদুতের মেঘ কালিদাসের কল্পনাশক্তির বহিরঙ্গরূপ। তাহার কাব্যলক্মীর অর্চনা- 
ভবনের আলিম্পন মেঘের গতিরেখা । স্বাধিকার-প্রমত্ত অভিশপ্ত যক্ষের নিকট রামগিরির আশ্রম 

একটা নিঃসঙ্গ দ্বীপ। নিরবধি বিরহ সাগরজলের মত ইহাকে চারিদিক হইতে হুর্গম করিয়া 
রাখিয়াছে। “আধাঢ়স্য প্রথম-দিবসে'__যেদিন প্রকৃতির নয়নে বেদনার ঢল নামিয়াছে, কালি- 

দাসের পিপাসী মন যেদিন বহিঃপ্রক্কৃতির করুণ ক্রন্দনে একান্ত ব্যথিত, মথিত,__সেইদিন 
যক্ষের কাতরতার অভিব্যক্তিকে অবলম্ধন করিয়া! মতের কৰি তাহার বেদনার বাঁত অমৃত- 

লোকে পাঠাইবার জন্য আকুল। আপনার বীণার বঙ্কারে কবি আপনি মুগ্ধ; তাই আবা়- 
মেঘের অপরূপ লীলায় বিমোহিত হইয়া স্বচ্ছন্দবনজাত কুটজকুন্মে আপনার কাব্যতারতীর 
অর্চনা করিলেন,_-প্রাণ ঢালিয়! তাহার স্ততিগান রচিলেন। ঘ্যাজ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে লাধমে 

লন্ধকাম],+_নিগুণের নিকট প্রার্থনার সাফল্য অপেক্ষা গুণবানের নিকট প্রার্থনার ব্যর্থতাও 

আকাঙ্ণীয়। অতি উদার মেঘের নিকটে তাই কাঁলিদাসের এই আকুতি । 
আজীবণ প্রেমের সাধনাকে ব্যর্থ করিয়। ষক্ষপতির প্রচণ্ড রোষ ছুইটী হৃদয়ের মাঝখানে 

যে বিরাট ব্যবধানের স্থৃষ্টি করিয়াছে, তাহার এপারে রামগিরি, ওপারে অলকা-_অনিত্য ও 

সৌন্দর্যের নিত্যকার লীলাঁবিলাস। রামগিরি আকাঙ্ষার ও অলকা আকাঙ্খানিবৃত্তির প্রতীক। 

একটীতে প্ররুতির বিচিত্রতায় বহিমু'খ মনের অসীম উন্মাদনা অপরটীর মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি শুনিয়া 
নিথর হইয়া! গিয়াছে। যক্ষরাজ এমন এক স্থানে অপরাধীকে নির্বাসিত করিয়াছেন, যেখানে 

প্রেমিক প্রেমিকায় বিহ্বল আনন্দ একদিন পুত মহিমায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, যেখানে প্রতিটা 

মুহূর্ত হইবে নির্বাসিতের জীবনে কণ্টকময় | 
হৃদয়ে হৃদয়ে কাণাকাণি, জানাজানি সুক্ষ পের মধ্যেই মুর্ত হুইয়া উঠে। রামগিরি 

ও অলকার আত্মায় আত্মায় মিলনের পথে দিউনাগের স্থুলহস্তাবলেপ” গগনম্পদ্ধা বিদ্ব্য- 
কুটের মত দাড়াইয় রহিয়াছে। মেধরূপী অতি সাবধানী কৰি তাহা এড়াইয়া চলিবেন-_. 
বলাকার মালায় আপনার শুভ্র সৌন্দর্যে আকাশতল উদ্ভাসিত করিয়া। পৃথিবীর বহু উধবস্তরে 
মেঘের যাত্রাপথ। নীচে নয়ন মন ভুলানে| পৃথিবীর রূপসজ্জা। অন্তহীন আকাশে কল্পনার 
ভেলা ভাসাইয়া কৰি অলকায় পাড়ি দিয়াছেন। এখানে ধরণীর স্থূল রূপের বিকিকিনির 
অবকাশ নাই। বছ দুরের কোন এক গৃহতলে স্থির ছুইটী আঁখিই তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই পুথিবীরই সঙগ্জীবন-রস নহিলে তাহার পু হইতে 



মাঘ, ১৩৪৬ ] শ্রব্াকাব্যে কালিদাস ৩২৫ 

পারে না, স্বর্ণের অভিসারে উদ্যত ধরণী বাঞ্ছিত মিলনের পূর্বে নিজ সত্তাকে 
ভূলিতে পারে না। তাই কবির মেঘ উড়িতে উড়িতে মাঝে মাঝে নামিয়! আলিয়া 
পৃথিবীতে বিশ্রাম করিবে। পথে কালজয়ী মহাকাল-মন্দির। দেবদাসীরা আরতির অপূর্ব 
নৃত্য বিলাসে বিহ্বল। রূপতিয়াসী মেঘ এই দৃশ্ঠ না দেখিয়া] যাইবে না। উজ্জয়িনীর পথে 
পথে অভিসারিকাঁরা চলিয়াছে প্রিয়সন্ধীনে, মেঘ বজ্রনির্ধোষে তাহাদিগকে ভীত, চকিত 

করিয়া! তুলিবে না। দ্বিতীয় অমরাবতী উজ্জয়িনীর মেখল! শিগ্রা,__তারপর আসিবে নিবিদ্ধ্যা। 

বাতাসে নীল চেলাঞ্চলের মত নীল জলরাশি কীপিয়া কাপিয়! ছুটিবে। অবনত বেতসের শাখায় 

শাখায় বাতাসজল মাতামাতি করিবে । রাশি রাশি কদশ্বপুষ্পে পর্বতে পর্বতে জাগিবে রোমাঞ্চ। 

পৃথিবীর এক লহরী মুক্তামালার মত চমদ্বতী রুশ ধারায় বাহিয়া যাইবে। কৃতজ্ঞ আত্মকুট 

পাতিয়! দিবে ছাহার আনত শিখর, বন্ধুর বিশ্ধ্যতলে প্রবাহিতা শীর্ণা রেবা সেবার-ডালি লইয়। 

করিবে মেঘের প্রতীক্ষা । পুষ্পিত বনভূমির গন্ধের অর্ধ্য, মানিনী বেত্রবতীর ক্ষণিক স্পর্শ, 

গম্ভীরার মনোরম চঞ্চলতা,--তাঁরপর কুরুক্ষেত্রের করাল বিস্তার, পবিভ্র সরস্বতীর অনন্ত জল- 

ধার, মুমুক্ষর বড় আদরের গল্গা,-মেঘের এসকল নহিলে চলিবেন]। আরও উত্তরে দেবগিরির 

ধূসর সান্থুরেখা দিক্চক্রবালে দেখা দিবে। সিদ্ধদম্পতীগণ তথায় স্বচ্ছন্দবিহারে আনন্দিত। 
বৃষ্টিকণায় বীণ! ভিজিয়া৷ যাইবার ভয়ে তাহারা মেঘের পথ ছাড়িয়া! দিবে। 

“আপন্নাতিগ্রশমনফলাঃ সম্পদে হ্ু-্তমানাম্*__বিপন্নের ব্যথাহরণই লোকোত্তরদিগের 
সম্পদের ফল। কবির উদার অন্তরের রূপক মেঘ তাই হিমালয়ে দেবতরুশ্রেণীর দাবদাহ 
নিভাইয়! মহত্বের পরিচয় দিবে। মহান্ হিমালয়ের সংস্পর্শ যখন তাহাকে বিপুল স্বরূপে উদ্ব দ্ধ 
করিয়া তোলে, তখন তাহার জীবনের পরমতম মুহৃত? মাহেন্্রক্ষণ। মহাপুরুষ হিমাচল স্বেহাতুর 

হৃদয়ে তাহাকে জনকল্যাণ বাণী শুনাইবে। মহাঁবেদের চরণপাতে পবিত্র কৈলাস পরাশীভূতঃ 
গ্রতিদিনমিব ব্র্য্বকস্যাট্হাসঃ,”-_যে কৈলাস কুমুদশুত্রশিখর লইয়া প্রত্যহ ত্র্যম্বকের পুগ্জীভূত 
অট্ুহাসির মত দীড়াইয়া, তাহারই পাদমূলে শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে মেঘ আপনাকে ভুলিয়া 
যাইবে । আরও উর্ধে যেখানে বিরহী কালিদাসের শাশ্বত নিলয় শাশ্বত সৌনার্যে বিলঙিত, 
সেইখানে মেঘ পরিপূর্ণ হ্বদয়ে অবতরণ করিবে। 

পৃথিবীর দৃশ্ত কমনীয়, কিন্তু কৰি তাহাতেই আবদ্ধ হুইয়া থাকিতে চাহেন না। নিজের 
প্রয়োজনে তাহাকে অলকায় আমিতে হুইয়াছে। পথের অপরূপ বিদ্নরাশি তাহাকে পিছন 

পানে কতই ডাকিয়াছে, পৃথিরীর খেলাঘরে স্বর্গ ও নিসর্গের মায় বিস্তার করিয়া তাহাকে 

টলাইতে বুথাই চেষ্টা করিয়াছে । প্রেমের অঞ্জন কবি চোখে পরিবেন সত্য, কিন্তু যে অঞ্জন 

একদিন পরেই ম্লান হুইয়] যাইবে, তাহাতে তিনি বীতরাগ। তাই মেঘকে বারবার বলিতেছেন,-- 
তাত্যো মোক্ষতস্তব যদি সখে, ঘর্মলব্বন্ত ন স্তাৎ। 

ক্রীড়ালোলা: শ্রবণপরুষৈ গঁজিতৈ ভাঁয়য়েস্তাঃ ॥ 
-্হে সখে। নিদাথে হদয় তাহাদের শুফ। তুমি তাহাদের নয়নমণি। তোমাকে 
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পাইয়া তাহারা অধীর হইয়া! উঠিবে। তাহাদের হস্ত হইতে যদি মুক্তি না পাও, তবে শ্রবণপরুষ 

গর্জনে তাহাদিগকে ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। সেই অবসরে তোমার গমনপথের পথিক হুইবে। 

ওরে সাবধানী পথিক, মুহৃতে'র অধিক পৃথিবীর রূপে আসক্ত হইও না। সে যে কুহকী! 

অফিমুসের বাশরীতে তোমার উদ্ধারের জন্ত কবে তান উঠিবে জানিনা । তাই বলি, পিঞ্র- 
পীড়িত হইও না, সাবধান ! 

মতের অশ্রান্ত অশান্ত রূপহিল্লোল প্রতিহত হইয় পরাজয় মানিয়াছে। আনুলায়িত- 
কেশ! মন্দাকিনী অলকার পবিত্রতার রূপক । এখন শরতের উন্মেষ। মেঘ এখানে আসিয়! 
দেখিল,- 

হস্তে লীলাকমলমলকে বাঁলকুন্দান্থৃবিদ্ধং 

নীতা লোগ্রপ্রসব রজসা পাও,তামাননে শ্রীঃ। 
চুড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং 
সীমান্ত চ ত্বছুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ 

কালিদাস মনের মত করিয়া নিজ হস্তে অলকার বধৃদের সাজাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের 

হাতে লীলাকমল তুলিয়া দিয়াছেন, অলকে শুভ্র কুন্দফুল গু'জিয়াছেন, লোধকুম্থমের পরাঁগে 
মুখশ্রীকে করিয়াছেন পাও্র। কেশপাশে নৃতন কুরুবক পুষ্প, কর্ণে শিরীষ কুম্থুম এবং সীমান্তে 

সুরভি নীপ পরাইয়! আপনাকে ধন্ত মানিয়ছেন। 

এখানকার সৌন্দর্যকে “নিত্যঃ শবে বিশেধিত করিতেছিলেন। যক্ষপুরে পপাঁদপা নিত্য- 

পুষ্পাঃ,' পুশ্পে পুষ্পে ভ্রমর মধুর মদির গুপ্রনে আম্মহারা। আবার, প্হংসশ্রেণীরচিতরশন] 

নিত্যপন্নানলিন্তঃ*__সরোবরে সবাই পঙ্চজরাশি বিকশিত, আর তাহাদের প্রিয় হংসশ্রেণী 

মেখলার আকারে তাহাদিগকে ঝেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানে গৃহ-মযুরেরা 'নিত্যভাম্বখকলাপাঃ।' 
রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে অলকা সর্বকাঁলে উল্লসিত। মনে পড়ে, কবি অশ্বঘোষ সৌন্দরনন্দে 

বলিয়াছিলেন--- 

তাং শুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দঃ 

সা বা নিষেবেত ন তং নতভ্রঃ | 

ন্বং বং তদ্ বিকলং ন শোঁভে-_ 

তান্টোন্তহীনাবিব রাত্রিচন্ত্রো ॥ 

_নিশা ও নিশানাথ পরস্পর বিরহিত হইলে যেমন হইত, ঠিক তেমনই হইত, যদি 
ন! নন্দের সহিত মুন্বরীর যোগ হইত। কালিদাস তাহারই পদাঙ্ক অন্ুরণ করিয়াছেন, তৰে নিশা 

ও নিশানাথের বিরহু-চিন্তা মন হইতে নিঃশেষে দুর করিয়! দিয়া অলকার রান্রির সহিত চন্দ্রের 

“নিত্য'মিলন ঘটাইয়াছেন। এখানে অশ্রপাত কেবলমাত্র 'আনন্দোখ, এখানকার যক্ষেরা 
নিত্য যৌবনের অধিকারী।_“বিত্বেশানাং নচ খলু বয়ো যৌবনাদদ্থদত্তি।” চিরঘূবক যক্ষগণ অল- 
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কার অপাধিব রূপমদিরাপানে বিহ্বল। মণি-কনক যক্ষকন্যাগণের ক্রীড়ণক; মন্দাকিনীর 

কণবাহী ক্ষিপ্ধ সমীরে আনন্দিত হইয়! ঘন-পল্লব মন্দার-ছাঁয়ায় তাহারা ক্রীড়া করে। 

বিরহের ছুঃখ শুধু মানুষেরই ললাটে অভিশাপের চিহ্ন আকিয়! যায়, বূপ-রস-গন্ধে 
পাগল করা মানুষেরই জীবন ফুটিতে গিয়া অনন্ত ব্যর্থতায় ঝরিয়া পড়ে। আর অলকার মিলল 
নিত্যকালের, চির আননোর,__-এ মিলন মৃত্যুজয়ী। রবীন্দ্রনাথ মিলনের আননাকে ফুটাইয়াছেন-_ 

তুমি যেন ওই আকাশ উদার, 
আমি যেন এই অসীম পাথার, 
আকুল করেছে মাবখাঁনে তার আনন-পূণিমা। 

অলক্লার নিত্যযিলনের রূপ এইরূপই নহে কি? 

তারপর ষক্ষ-কবির প্রেম-নিকেতন। সেখানে তাহার প্রিয় তাহার “দীর্ঘং বিরহব্রতং 

বিভতি”--তাহার হুদীর্ঘ বিরহের ব্রত পালন করিতেছে। মথিত সাগরে লক্ষ্মীর ন্যায় কল্যাণী যক্ষ- 
প্রিয়! সৌন্দর্যের পরিবেশে উপবিষ্টা। রক্তাশোক এবং বকুলবৃক্ষে তাহাদের ক্রীড়াপব্ত সাজানো । 
তাঁহাদের অবিচ্ছেদ খিলন অশৌকের রূপ এবং বকুলের গন্ধে পৃর্ণতা লাভ করে। অন্তর বেদনায় 
অবিরল অশ্রুপাতে মলিনবদনা যক্ষিণী বিরহ-সন্তাপে দগ্ধ, প্রসাধনবিহীনা, নিরাতরণা | ক্ষীণ- 

কলা চন্দ্রের স্তায় ষক্ষপ্রণয়িণী ভূশয্যায় নিদ্রিতা,_হয়ত প্রয়তমের স্বপ্রে দর্শন প্রিয়ার নিদ্রাকে 
মিলনোৎ্সবেসার্থক করিয়া! রাঁখিয়াছে। যক্ষদূত নিঃশবে তাহার চরণোপান্তে নিদ্রাভঙ্গের গ্রতীক্ষায় 

উপৰিষ্ট। ক্ষণিক সুখ জাগরণে যখন যাঁইবে মিলাইয়া, তখন মেঘের অবকাশ। কলিদাসের 

মেঘের পরিচয় অতি মধুর। একবার তাহাকে চিনিতে পারিলে বিরহী কখনও তাহাকে 

ছাড়িয়া দিবেন জানিয়াই কবি তাহাতে লঘুগতি হইতে নিদেশ দিয়াছেন। 

যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং যোধিতানাং, 

মন্ত্রমিদ্ধৈ ধর্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোত্সুকানি ॥ 

_"যে স্তিমিত স্গিগ্ধ ধ্বনিতে প্রবাসী প্রিয়জনকে তাহার বিরহাঁকুল প্রিয়ার বেণী মোচন 
করিতে ক্ষিপ্রগতি করিয়া থাকে,_এ সেই মেঘ । মানুষের হৃদয়ের সহিত ইহার অচ্ছেদ্য যোগ। 

তাই প্রেমের ব্যথা নিবেদন করিতে অলকায় তাহার আগমন। কৰি যে হ্ুদুরাতিসারী আকাশের 
গায়ে কল্পনার দাগ কাটিয়া! দিয়াছেন, সেই চিহ্নিত পথে মেঘ আমিয়াছে এই বাত বহিয়া -যক্ষ- 
রমণীর প্রেম এখনও মরে নাই, যক্ষের প্রেম এখনও পূর্ণ গৌরবে তাস্বর। বিরহ সাধনার কষ্টি- 
পাথরে তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র। আর চারি মাস পরেই সেই 

পরীক্ষায় জয়যুক্ত হইয়া যক্ষ আবার অলকায় আমিবে। কর্তৃব্যের অবহেলায় সঞ্চিত পাতকে 
ষক্ষপুরী অপধিত্র হুইয়া গিয়াছিল। আবার তাহা চরিত্র গৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠিবে। আজ 
রামগিরি ও আলফা উতয়েই উভয়ের উ্ণ নিশ্বাসে জীর্ণ, তপ্ত হুইয়! উঠিয়াছে। আবার হ্ুদিন 
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আলিবে,_মেঘদূতের সঙ্গেহ বারিনিষেকে চির কিশোর প্রণস্ি-যুগল তাহাদের হারানিধি 
আবার খুঁজিয় পাইবে। 

কর্তব্যের ক্রুটীকে কালিদাস কখনও ক্ষমা করেন নাই। অবশ্ত এই ব্ছ্যুতি কবির 
সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কৰি নিজেই রুদ্রহস্তে অপরাধীকে তাহার আসন হইতে 
ধূলায় নামাইয়া দিয়াছেন, আবার তপন্তার পবিত্র সলিলে তাহার সকল গ্লানি নিজহস্তে ধুইয়া 
মুছিয়৷ তাহাকে অনবদ্য করিগ' তুলিয়াছেন। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান প্রেমের অপমান নহে, 
মদনভম্ম প্রেমের পরাজয় নহে, বরং সপ্ততীর্ঘের পুত সলিলে প্রেমের অভিষেক, সত্যকার 

প্রেমের উদ্বোধন । 

দেশে দেশে, কালে কালে এই মেঘদূত কতবার রামগিরি ও অলকায় আনাগোনা 
করিয়াছে ; কত ছন্দে প্রেমবার্ত। গাঁখিয়া, কত নূতন সুরে গাহিয়॥ বিরহী প্রেমিকের চিত্তে নব 

আশার বাণী শুনাইয়াছে। বিধুক্ত হৃদয়ের প্রেম-সাধনার উপায়ন হইয়াছে আবার প্রিয্মমিলন,-- 
-তপন্তার সার্থকতা হইয়াছে এমনই পরিপৃত মহিমায়। কত বহিরঙ্গ রূপ মিশিয়া গিয়াছে আস্তর 
রূপের ফন্তরধারায়। উপনিষদের সেই ধুগপ্লাবী অমৃতময় ঝঙ্কার-_“ত্যাঁগেনৈকে অমৃতত্বমানস্তঃ--- 

পৃথিবীর সর্বত্র মহৎ চিত্ে দোল৷ দ্রিয়াছে। ভারতের করি কালিদাস উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, 
আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাইতে হইলে আগে আপনাকে হারাইতে হইবে) নিজের খণ্ড 
সত্তাকে ব্যাপ্ত করিয়া অখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই আকাঙ্খিত বস্ত আপনি আসিয়া 

কল্যাণী মুতিতে পাশে আসিয়া ঈাড়াইবে। 



ঈশ্বরসত্তাবিষয়ক প্রমাণত্রয় 
অধ্যাপক শ্রীগিরিজ্দ্নারায়ণ মল্লিক এম্: এ. 

( পূর্বানুবৃত্তি ) 
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দ্বিতীয় অর্থাৎ জগদ্রচন! শিল্পা শ্রয়ী প্রমাণ £-- 

আমরা দেখিলাম, জগদ্বিকারাশ্রয়ী প্রমাণ পদার্থ তর্বশান্ত্রম্মত প্রমাণরূপে ঈশ্বরসতত| 
প্রতিপাদনে অসমর্থ। তথাপি ইহার সারবত্তা ও গ্যোতকতা৷ আছে, এবং তাহা হইতেছে এই-_- 
ধর্মের নিগুঢ যুক্তি অনুসারে চিন্তা উন্নততর ও সমৃদ্ধতর ধারণার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, এবং 
এই ক্রমোধ্বগতির গ্রথম ক্রম হইতেছে উক্ত প্রমাণ। শর অগ্রগতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে 

বলিতে হয় যে কেবল সসীম বস্তু সমূহের প্রতিবোধের দ্বারা আমর! যে ভূমাতত্বে উপনীত হই 

তাহ। যথার্থ ভূমা নয়, কারণ যথার্থ ভূমা তাহাকেই বলে যাহা সসীম বস্তর প্রতিষেধ ন! করিয়। 
তাহাকে স্বাত্যন্তরে স্থান দেয় ও তাহার স্বরূপ নির্চন করে। অব প্রথমে আমরা নিরুপাঁধিক- 
তন্বের অনুসন্ধিৎস্থ হইয়৷ অস্থায়ী অসৎ বস্ত্র প্রতিষেধেই কিছু সন্ধান পাইয়া থাকি, অর্থাৎ 

পরিদৃশ্ঠমান জগতের যাবতীয় বস্ত বিকারশীল, নশ্বর ও মায়িক, ইহার অন্তরালে এক অবিনশ্বর 
সত্য বিরাজ করে-_এই প্রকার স্ুপ্রচেতনাই আমাদের মনে প্রথম জাগ্রত হয়। যাহা আমাদের 

ইন্দ্রিয়বেস্ক এমন জগতের মধ্যে যখন আমরা কোনও সারবত্তা দেখিতে পাই না, তখন 
স্বভাবতঃই ইহার বিরোধী বা বিপরীত কোন কিছুর মধ্যে ইহার অনুসন্ধান করিয়৷ থাকি। কিন্ত 

যে ভূমাবস্ত সসীমের প্রতিষেধ মাত্র, যে অপবিহার্য বন্ত সাপেক্ষ বস্তরসমূহের প্রতিষেধ মান্র, তাহ 
যথার্থ নিরুপাধিক ভূমাতত্ব নয়; কারণ, এই প্রণালীতে লব্ধ যে ধারণ! তাহ! আদৌ তাবপদার্থ 
নয়। ইহ! স্ববিরোধী বস্ত হইতে প্রাপ্ত ও তাহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অপরিহার্ধতার সহিত 

স্বন্ধ ব্যতিরেকে যদি সাপেক্ষত্বের ধারণা করা সম্ভবপর না হয়, তবে সাপেক্ষত্বের সম্বন্ধ 
ব্যতিরেকে অপরিহার্ধ বস্তর ধারণা অসম্ভব না হইবে কেন? এই ছুইটির প্রত্যেকটি সমানভাবে 
অপরের উপর নির্ভর করে । পক্ষান্তরে, যদিও আমর! ব্যবহারিক জগৎকে পরিণামী ও 

আকম্মিক বস্তমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছি, তথাপি এই অবরসত্বারও ব্যাখ্যান প্রয়োজনীয় হয়। 

“জগৎ একটা অন্তঃসার শুন্য প্রদর্শনী মাত্র, বাপ্পের ন্তায় ইহার ক্ষণিক আবির্ভাব ও পরক্ষণেই 
বিলয় *--এইভাবে জগদ্ব্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা! হয় করিতে পার, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন উঠিবে “কোথা 

হইতে গ্গতের উৎপত্তি হইল, কেনই বা! উৎপত্তি হইল? ইহার সত্তার পক্ষে যুক্তিই বা কি? 
আমর! সকলেই স্বাপ্সিক উপাদানে গঠিত বটে, কিন্ত স্বপ্ন ত স্বতন্ত্র বন্ত নয়, বাস্তব জাগ্রত জীবনের 
সহিত তাহারও খরবু্ুগা্ধ আছে। '্বপ্পে খেয়ালমত কত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, কত অদ্ভুত বস্তুর 
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দর্শনাদি হয়, এবং সেই সমস্তের মধ্যে কোনও নিয়ম শৃঙ্খল! থাকে না, মাত্রা থাকে না স্থায়িত্ব ত 
দুরের কথা); কিন্তু এইগুলির দ্বারাও অধিকতর স্থায়ী ও সারবান পদার্থ লক্ষিত হয় এবং ইহারা 
তাহারই ছায়ামাত্র। ব্যবহারিক জগৎ অসার ও পরিণামী হইতে পারে, কিন্ত এই জগতের 
উধের্বেবিরাজিত যে সদ্বস্তর আমরা সন্ধান করি তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু নিশ্চয় আছে 

যাহ! শুধু জগতের প্রতিষেধ না করিয়া তাহার তাৎপর্য ব্যখ্যান করে, এবং তাহাকেই বলে 
যথার্থ ভূমাতত্ব যাঁহা! সীম বস্তসমূহের প্রতিষেধ মাত্র না করিয়া তাহাদ্দিগকে স্বক্রোড়ে স্থান দেয় 

ও তাৎপর্য ব্যাখ্যান করে। অস্থায়ী সাপেক্ষ বস্তুপমুহের কেবল প্রতিষেধের দ্বারা যে অপরিভার্য 

বন্তর ধারণা লাত করা যায় তাহা। অপেক্ষা, যাহার মধ্যে নিজের ও যাবতীয় সাপেক্ষ বস্তর 

তাৎপর্য নিহিত থাকে সেই অপরিহার্য বন্ত উন্নততর। চিন্তার অপরিহার্য উত্বগতিব দ্বারা এই 
প্রকার ভূমা বস্তুর জ্ঞানের সন্ধান করা হ'য়। | 

উপরোক্ত ভূমাতত্বের জ্ঞ/নলাতের চেষ্টা যে এক প্রকার সমন্তা তাহাতে সন্দেহ নাই 
"ঈশ্বর পরিচ্ছি্ন জগতের অ্টা ও রচনাশিল্পী * এই গ্রকার ভাবনার দ্বারা এই সমন্ত। সমাধানের 

প্রথম হুত্রপাত হয়। উক্ত জ্ঞানলাভের জন্য মনের যে উধ্বগতি হয় তাহার কারণ, একদিকে 

সাপেক্ষ বন্ত অপরদিকে অপরিহার্য নিক্পাধিক তত্ব এই দন্দ-উল্লজ্ঘনের প্রয়োজনীয়তা মনের মধ্যে 
অনুভূত হয়; এবং সেই প্রয়োজনসিদ্ধির প্রথম চেষ্টা বলিতে বুঝায় এমন এক অপরিহার্য বস্তর 

ধারণ! যাহা সাপেক্ষ বস্তসমূহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয় কিন্ত স্বয়ং পূর্ণ ও স্বৈরিত | সর্বজ্ঞ অষ্ট] ও রচনা- 
শিলীর ধারণার মধ্যে আমরা পাই সেই কারণবস্তর ধারণা যাহা স্বপ্নহিভূতি কার্ধদ্রব্যের কেবল 
পরিপূরক নয়, কিন্ত স্বান্থঁতবী, এবং অন্যকে নিয়ন্ত্রণের পূর্বেই শ্বৈরিত হইয়া থাকে । এইরূপে 
ঈশ্বরকে মনে কর! হয় তিনি স্বানুতুবী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মায়ত্ত ও অন্যনিরপেক্গ; তিনি অন্ত কৌনও 

কিছুর দ্বারা প্রেরিত না হইয়া সম্পুর্ণ স্বেচ্ছায় ও লীলাচ্ছলে জগৎস্থা্টি করেন, এবং স্বীয় 
অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জগতের মধ্যে অসংখ্য পদার্থ রচনা করেন। যেহেতু এই সমস্ত 
রচনার মধ্যে অপূর্ব কৌশল ও কল্পনাচাতুর্ধ গ্রকাশিত হয়, যেহেতু তিনি পূর্বচিত্তিত অভিপ্রায় 
সিদ্ধির জন্ত নুনিপুণ উপায় প্রয়োগ করেন, এইজন্ত আমর! অনুমান করিয়া! থাকি যে তাহার 

মধ্যে অসীম শক্তি, অসীম প্রজ্ঞ! ও দূরদর্শিত] বিদ্যমান আছে । 

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে উপরোক্ত যুক্তি বিচারের মধ্যে এমন একট! কিছু আছে 

যাহার জন্ত ইহা অজ্ঞ জনসাধারণের নিকটে গ্রাহথ ও চিত্তাকর্মক হইলেও যুক্তিবিচারপটু 
দার্শনিকের নিকটে হীনবলরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্যবহত উপকরণরাজির মধ্যে যে সমস্ত কার্যফল 
উৎপাদনের স্বাভাবিক শক্তি নাই, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পর ব্যক্তি অনেক সময়ে সেই কার্যফল 
কেবল স্বীয় ইচ্ছাশক্তি গ্রতাবে যাৃচ্ছিকক্রমে উৎপন্ন করিয়া! থাকেন; এই প্রকার স্থলে অজ্ঞ 
জন সাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিকাশ মনে করিয়া থাকে। যে সমস্ত অসংস্কত 

জড়ীয় উপাদানের নিজস্বভাঁবে কোনও প্রকার আকারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার লেশমাত্র নাই, 
মমুতশিলী স্বীয় পূর্বকূত কল্পনা অঙ্থুসারে তাহাদিগকে একটা রূপ দিয়া থানতরুন। এবং এইখানেই 
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তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তর, কাঁষ্ঠ ও বজ্জলেপাদি সরঞ্কাম-এই 
সমস্তেব যদি সৌধাকারে পরিণত হওয়ার স্বাতাবিক শক্তি থাকিত; যদি লৌহ, পিতল, দস্তা গ্রভৃতি 
ধাতুত্রব্যের ঘটিকাযন্ত্র বাম্পগালিত বা বৈছ্যুতিক যন্ত্রপাতির আকারে পরিণত ইহবার স্বাভাবিক 

প্রেরণা থাকিত, তবে যন্ত্রশিল্পী স্বীর উদ্ভাবনীশক্তি ও কৌশলের সর্ব কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া 
উদ্ভানিপাঁলের নিকৃষ্ট সম্মীনের অধিকারী হইতেন, অথবা যে শিক্ষক স্বাভাবিক বৃত্তি-সমৃদ্ধ বালকের 

বিনয়াধানে কৃতকার্য হন সেই প্রকার শিক্ষকের অন্ুল্লেখযোগ্য সম্মানের দাবি করিতে পারিতেন। 
এখানে মনে রাখিতে হইবে, বীজ ও লতার পুষ্পফল উৎপাদনের যে নৈসর্গিক শক্তি তাহার হুযোগ 

লইয় উদ্ভানপাল যৎকিঞ্িৎ কার্ধ করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার লক্ষণীয় কৃতিত্ব কিছুই নাই। পূর্ব 
ক্ষেত্রে বল! হইয়া থাকে যে উপযোগী বা মনোজ্ঞ উপেয়প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ হইতে পারে এইরূপ 
আকারে অপ্রাণীন জড় দ্রব্য স্বতঃ পরিণত হইতে পারে না, কেবল এইজন্য বাহিরের কোনও 

রচনাশিল্পীর শিল্পকৌশল লোকের এত বেশী চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। এইরূপে, যখন আমরা 
দেখি জগদ্রচনার যাবতীয় অনণবস্কত উপাদানের মধ্যে অস্তার্নহিত (প্রেরণ। বা শক্তি ন৷ থাকিলেও 
উহার গ্রহাদি জগৎ ও গ্রাণীন যন্ত্রপদার্৫ঘে অহরহুঃ পরিণত হইতেছে, এবূপ অসংখ্য ও ন।নাকারের 

সাবয়ব পদার্থ উহাদের ছারা প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে যে তাহাদের প্রত্যেকটি অন্য নিরপেক্ষ- 

ভাবে আকৃর্তি ও সংস্থায় (1:10001) অপূর্ব সংযোগ ও নির্মাণ কৌশলের নিদর্শনরূপে লোককে 
্তভিত করিয়া দেয় এবং চতুংপার্খস্থ অন্য পদার্থের সহিত অপূর্ব যোগমম্ন্ধে স্বতঃ প্রেরিত হইয়া 
থাকে--যখন আমর! পরিদৃপ্তমান জগতে এইরূপ অপূর্ব সমাবেশের পরিচয় পাইয়া! বিশ্মিত ও 
মুগ্ধ হই, তখন হৃদয়ে স্বতঃই এই ধারণার উদ্রেক হইয়া থাকে যে অশীম শক্তিশালী ও অমেয়- 
্রাজ্ঞাসম্পন্ন বাহিরের কোনও রচনাশিললী নিশ্চয় বিগ্কমান আছেন ধাহার কতৃত্বের প্রভীবেই 
উপরোক্ত কার্যফলের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, কারণ নৈসগিক সম্বন্ধশূন্য কতকগুলি বস্ত সমগ্রসভাবে 
পরম্পয় মিলিত হইয়া এমন অপূর্ব পদার্থনিচয় সৃষ্টি করে যে তাহাদের দ্বারা সমতাবে একই 
পরিস্ফুট উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে । শ.. 

লোকগ্রিয়তা ও মনোজ্ঞতার দিক্ দরিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় উপরোক্ত মতবাদ 
হইতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ধযে'র উপকরণ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তিবিচার- 
রূপে ইহা আদৌ অনবদ্য নহে । তাহার কারণ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে যে যোগসম্বন্ধ এই 
মতবাদের কেব্র্রুভত, তাহা প্রথমতঃ একটা বহিরঙ্গ সম্বন্ধ | দ্বিতীয়তঃ ইছা মম্পূ্ণরূপে 
যাঢৃচ্ছিক। | 

(১) বাহিরের রচনাশিল্লীর ধারণ! হইতে বুঝায় তিনি পূর্ণতা ও নিরপবাদ প্রজ্ঞা 

হইতে বহু দুরে আছেন। ইহার স্বরূপগত এমন কতকগুলি পরিচ্ছিন্নতা আছে যাহা ভূমাতত্ 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, অথচ উক্ত জগদ্রচনাশিল্পী ভূমাবস্তরূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্য- 
শিল্পী এমন সমস্ত উপকরণ লইয়া কার্য করেন যেগুলি তাহার প্রয়োগের জন্ত আহত হয়; যে 
চিন্তা বা ধারণাড্ুক তিনি কার্যে পরিণত করেন তাহ! তাহার নি ম্বর্ধপের মধ্যেই থাকে না। 
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বলা বাহুল্য, উক্ত উপকরণরাজি প্রয়োগ করিতে গেলে ভাহার পরিচ্ছিন্নতা রূপ ধর্মের দ্বারা শিল্পী 
উপহৃত না হইয়া থাকিতে পারেন না । তবে, উপকরণ সমূহের মধ্যে লক্ষণীয় উপযোগী পদার্থরূপে 

হ্বত; পরিণত ও রূপান্তরিত হওয়ার সামর্থ নাই, এবং এই অর্থে তাহাদের অনমনীয়তা 

(110:5019)161598) স্বীকার করা যায়; রচন| শিল্পী স্বীয় গ্রতিতা ও কৌশলের দ্বারা এই 

অনমনীয়তা দোৌঁষকে পরাভূত করিতে পারেন, অথবা! উপকরণের নৈসগিক ধর্মের সুযোগ লইয়া! 
তাহাদিগকে এমন একটা কল্পনাবিষ্কৃত রূপ দিয়া থাকেন যাহ] তাহাদের মৌলিক প্রকৃতির পক্ষে 

সম্পূর্ণ আগন্তক; এই বিশেষ কৃতিত্বের দরুণ রচনা শিল্পীর প্রতিভা ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া 
যায়। আবার, মনুষ্যশিল্পী যখন যন্ত্র নির্মান কার্ধ্য শেষ করেন, তখন হইতে তাহার চিন্তা ও 

শক্তি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে নাঃ কিন্তু, বিশ্বায়তনের যে সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা, শক্তি ও বেগ 

যন্ত্রনির্মাণকালিক শিল্লী-চিন্তা-শক্তির পক্ষে আগন্ধক ছিল, তাহাদের পরিবেষ্টনীতে এ যন্ত্র স্তন্ত 

করা হয়। একথা বলা হইতে পারে না যে, যে সমস্ত পরিচ্ছিন্নতার উপরে উল্লেখ করা হইল, 
সেগুলি কেবল সশীম 'শক্তিসম্পন্নমন্ুয্শিল্পীর পক্ষেই গ্রযোজ্য এবং যে শিল্পী তাঁহার রচনার 
উপযোগী উপকরণ সমূহের স্বয়ং অষ্টা ও সংরক্ষক সেই শিল্পীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে 
ধাহিরের রচনা শিল্পী বলিতে যে ধারণ! বুঝায় তাহার সহিত উক্ত পরিচ্ছিন্রতাগুলি সদা সম্পূজ, 
এবং সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রনের অতিরিক্ত ধারণা ইহার সহিত যোগ করিলেও আমাদের সিদ্ধান্তের 

কোনও পরিবতরন হইবে না। রচনাশিল্লী যে সমস্ত উপকরণ লইয়া কার্য করেন, তাহারা 

স্বতঃ পরিণত হুইয়! কোনও পদার্থ রচনা করে না? সে শক্তি বা প্রেরণা তাহাদের মধ্যে নাই, এই 
জন্য তাহাদিগকে অনমনীয় বস্ত্র বলা যায়। এই অনমনীয়তা ধমকে পরাভূত করিয়া রচনা- 
শিল্পী স্বীয় শক্তি ও কৌশল প্রতাবে নানাপ্রকার অপূর্ব বস্ত রচনা করিয়া থাকেন, এবং এই 
জন্তই আমরা তাহার অধিকতর প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু অলৌকিক শিল্পীর পক্ষে কিছু 

বিশেষত্ব আছে; জগদ্রচনার যে সমস্ত উপকরণ লইয়া তিনি কার্য করেন, তাহাদের শর্টা তিনি 

নিজেই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে গৌড়ায় যে অনমনীয়তা ধর্ম অর্থাৎ ক্রি থাকে এবং যাহাকে 
পরাভূত করিয়া! শিলী জগদ্রচনায় জৈব-অজৈব অনন্ত প্রকারের অপূর্ব বস্তুসমূহ স্থষ্টি ও গঠন 
করেন, সেই ত্রুটির জন্য মূলতঃ তিনিই দায়ী। দোষক্রটি নিরসন পূর্বক কার্ধে সাফল্য লাত 
করিলে অবশ্ঠ প্রদশিত বুদ্ধি, কৌশল ও প্রজ্ঞার জন্ত কৃতিত্ব পাওয়ার কথা বটে, কিন্ত 

দৌষক্রটি নিজকূত হইলে কৃতিত্ব নিশ্চয় কমিয়া যায়। জগৎ-শিল্পী ঈশ্বরের পক্ষে এই প্রকারই 

বুঝিতে হইবে। যেখানে মনে করা হয় শিললীকে জড়-উপরকণগত নৈসগিক বাধাবিত্ব অতিক্রম 
করিতে হইতেছে না, তিনি কেবল উক্ত উপকরখের স্বাভাবিক প্রেরণাসমূছের হ্ুযোগ লইয়া 
অদ্ভুত সাধনে সমর্থ হইতেছেন, সেখানে বলিতে হইবে যে রচনার সময়ে তাহার মধ্যে যে 
বিশেষ চিন্তা ও বুদ্ধিকৌশল উদয় হইয়াছে তাহা! স্থপ্টিকালে ছিল না, আগন্তকরপে পরবর্তী 
কালে আলিয়াছে। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে মৌলিক প্রেরণা বা শক্তির সত! অন্থমিত হয়, 
তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকে না যাহার নিমিত্ত উপকরণরাজির পক্ষে, প্ররুত্তির মধ্যে হবি 
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অবয়ব সত্বাতের দ্বারা রচিত যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের আকারে ক্রমবিকা শপূর্বক 
পরিণত হওয়া অপরিহার্য; যদি তাহাই হইত তবে বত'মান মতবাদের কোঁনই শক্তি থাকিত না। 

চুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে এই প্রকার শিল্পী বলিতে বৃঝায় সেই কতৃপুরুষ, যিনি প্রাথমিক 

সৃষ্টি আলোঁচনাঁকালে যাহা তীঁহার মনের মধ্যে ছিল না সেইরূপ একটী কৌশল পরে 
উদ্ভাবন করিয়! তাহার দ্বারা রচনা! করেন; প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, তিনি তাহার 

প্রাথমিক ধারণার সংশোধন বা প্রকর্ষসাধন করিতে থাকেন। পরিশেষে বক্তব্া-_ 

মনুষ্যশিল্পীর পক্ষে যে পরিচ্ছিন্নতার কথা উপরে বল! হইল অর্থাৎ তিনি যন্তরনির্মীণকার্য 
শেষ করার পর তাহ! হইতে চিন্তা ব্যাবর্তিত করিয়া বিশ্বীয়তনের নিয়মধৃত্থলার পরিবেষ্টনীতে 

এ যক্পকে ন্যপ্ত করিয়া থাকেন, জগদ্-রচনার অলৌকিক শিল্পীকে তদতিরিক্ত বিধাতৃরূপে 
কল্পনা করিলে যদিও আমর] সেই পরিচ্ছিন্নতা পরিহার করিতে পারি, তথাপি এই বর্ণনচাতুর্মের 
দ্বারা তাহার প্রাথমিক কৌশল যে শীমাবদ্ধ এই দোষের ক্ষালন হয় না। 1০%157০৪এর 
ধারণা বলিতে বুঝায় অলৌকিক শিল্পী জগদ্রচনার কার্য শেষ করার পর 'র্বিধাতা ও নিয়ন্তারূপে 
তাহার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন; ইহা হইতে স্পষ্ট গ্রতীয়মান হয় (যে উক্ত বিধাতা বা নিয়ন্ত- 
পুরুষ জগদ্যন্ত্রের বহিভূর্ত স্থতরাঁং তিনি উহার দ্বার] পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাঁকেন। যে শক্তি কোনও 

কার্যকে সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তন্নিরপেক্ষ তাবে এ কার্ষের একটা নিদিষ্ট স্বরূপ আছে একথা 
বলিতেই হয়। অলৌকিক শিল্পী চিরকাল ধরিয়া একই কার্য পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করেন 
একথা আমরা তাবিতেই পারি না; সুতরাং বলিতে হয় উক্ত কার্ষের একটা বিশেষরূপ ও ন্বতাৰ 

আছে যাহার সংরক্ষণ শিল্পী 2101৫010€ রূপে করিয়া থাকেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 

হয় যে কার্ষের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহ] এ শিল্পীর পক্ষে বহিরঙ্গ। 

রচনাকৌশলাশ্রিত ঈশ্বরসিদ্ধি-গ্রমাণ আর প্রকারের আছে যাহাকে অন্তরনিহিত বা! 
সারবান্ টেলিওলজি ($51৩010৫5) নামে অভিহিত্ত করা যাইতে পারে। উপরে যে সমস্ত আপত্তির 
কথা বলা হইল, তাহা এই প্রমাণে গ্রযোজ্য নয়। আমর] পূর্বে বলিয়াছি, এই গ্রনাণবস্তর 
দৃষ্টান্ত পাওয়! যাঁয় উদ্ভিদ ও প্রাণীগণের জৈব যন্ত্রের মধ্যে। জৈব কাঠামগুলির উৎপত্তি ও 

প্রকর্ষসাধনে যে চিন্ত। ধা রচনাকৌশল ক্রিয়াশীল থাকে, তাহাকে আদৌ বাহির হইতে ক্রিয়াশীল 

যান্ত্রিকশক্তিমাত্র বা! কার্ধদক্ষতা বলা চলে না; কারণ, এই শেষোক্ত বহিরঙ্গশক্তি যন্ত্রনিমণতা 

মনুষ্যশিল্লীর রীতি অনুসারে ব্যবহার্য উপাদান সমূহকে নানাভাবে সংগঠিত, স্ুবিন্ন্ত ও সমাবেশিত 

করে, এবং তাহার পর বুদ্ধিপূর্বক কল্পনার সাহায্যে উহাদিগকে নানা পদার্থের আকারে রচনা 

করে। পক্ষান্তরে, আমরা যে টেলিওলজির প্রসঙ্গ উখ্বাপন করিতেছি, তদনুসারে রচনাশক্তি 

ও রচনাচিন্ত। অস্তর্লান সারবস্তরূপে জড়দ্রবযের মধ্যেই নিহিত থাকে। ইহা! অন্থব্্তী দ্বিতীয় 

কল্পনারূপে ক্রিয়াশীল হুইয়া মৌলিক উপাদান সমূহকে এমনভাবে উপযোগী ও লক্ষ্যোন্ুখ 
করে না যে উপযোগিতা ও লক্ষ্যোনুখতা ধ উপাদানের ম্বভাবনিষ্ঠ ছিলনা । রচনাকালে 

ব্যাপারবতী যে চিন্তা “বা! কল্পনা তাহা এঁ উপাদানের মধ্যেই প্রথমাবধি বিদ্বমান থাকে, 
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এবং যে অখণ্ড পদার্থ পরে রচিত হুইবে তাহার সযগ্রশক্তির দ্বারা প্রাথমিক অণুপরমাণু 
পর্স্ত এই বুক্তিবাদ অন্থসারে অনুপ্রাণিত থাকে | জৈব পদার্থের রচনাপূর্বকসমগ্রতা 
সাধনের জন্য কোনও বহিরঙ্গশক্তির মধ্যস্থীকরণের প্রয়োজনীয়তা এই যুক্তিবাদে স্বীকার 

করা হয় না। জৈব পদার্থ মাত্রেই গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত স্বয়ং রূপায়িত হয় ও বিকাশ 
লাভ করে। প্রত্যেকের অন্তণিহিত যে প্রাণবত্তা আছে তাহার দ্বারা বাহিরের সর্বপ্রকার 
মধ্যস্থীকরণ প্রতিসিদ্ধ হইয়৷ থাকে, এবং বাহিরের সমস্ত উপাধি ( 0০2610079 ) অনুগামীরূপে 

ইহারই প্রকর্ষ সাধন করে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে কোনও পদার্থের তাৎপর্য 
নির্ণয় বা ব্যাখ্যানের আন্ত আমাদিগকে ইহার বাহিরে অনুসন্ধান করিতে হয় না। যৌক্তিকতাই 

হইতেছে ব্টাখ্যানের মূল অস্ত্র, এবং তাহা এ পদার্থের শ্বূপের মধ্যে অনুচ্ছেদনীয়রূপে 

অবস্থিতি করে), উহা! তাহার আত্মন্বূপ; সুতরাং কোন পদার্থের তত্ব উপলব্ধি করার 

তাৎপর্য হইতেছে এ পদার্থের সত্ান্থকুল যৌক্তিকতা বা অধিষ্ঠানের মর্ম উপলদ্ধি করা। 
পরিশেষে বক্তব্য-*স্নন্ত। ও সংরক্ষণ এই ছুই এর ধারণ! ছুইটিকে, পদার্থের প্রকৃতি ও সংরক্ষণী 

শক্তি এই দুইটি বস্তুকে পৃথক করা যায় না) যদি তাহাই না যায়, তবে “একটি অপরটির দ্বারা 

পরিচ্ছিন্ন * একথাও বলা ঠলে ন1। রূপায়িত হওয়ার কল্পনা নিজের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে 

বলিয়াই জৈষ পদার্থ সমূহ বাচিয়া। থাকে ; ইহার জন্ত কোনও আগন্ধক ধারণার প্রয়োজন মাত্র 

থাকে না। এক অর্থে বলিতে গেলে, জৈব পদার্থ নিজের পিজেই নিয়ন্তা ও পরিচালক | জৈব 

পদার্থ যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বি্বমান থাকে তাহার একমাত্র কারণ উহার মধ্যে প্রাণবত্ত।র নীতি 

প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল। ইহার জন্যই এ পদ।র্ধের মধ্যে পুনঃ পুনঃ স্থষ্টিকার্য চলিতে থাকে এবং 

উপাদান অবয়ব সমুহের মধ্যে পরম্প্র: বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ আপনাপনি প্রতিনিয়ত হইতে থাকে । 

এই সমস্ত আত্যন্তরিক ক্রিয়ার বিরাম হইলেই পদার্থের সত্ত/বিলোপ ঘটিয়৷ থাকে | 

উপরে যে রচনাকৌশলাশ্রিত গ্রমাণ বিবৃত হইল, তাহ যদি সমগ্র সসীম জগৎ সম্বন্ধে 

গ্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়, তবে আমরা দেখিতে পাইব-এখানে এমন একপ্রকার রচনাকল্পন। 

প্রকটিত যাহার সম্বন্ধে প্রচলিত রচনাকৌশলিক প্রমাণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উ্পিত হয় 

সেই সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। তাহার কারণ, সে ক্ষেত্রে পরিদৃশ্তমান জগৎকে মনে 
করিতে হইবে একটা বিশাল সামগ্তন্তপূর্ণ নিয়মশৃঙ্খলাক্ষেত্র-_ একটা অখণ্ড জৈব পদার্থ যাহার 

মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধারণ। স্বতঃ উৎসারিত হইয়া স্বোপলব্ধি করিতেছে; ইহার গ্রাণস্বরূপ 
যৌক্তিকতা নিম্নতম শ্রেণীর পদার্থের মধ্যেও স্ুপ্তভাবে বিগ্ধমান থাকিয়া ক্রমবিকাঁশের নীতিতে 

উধব্তন শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত হুইয়! যাবতীয় পদার্থ ব্যাপিয়! বিগ্কমান থাকে এবং এই ব্যাপক 
আত্মপ্রকাশে বিচ্ছেদ ও অবকাশের লেশমাত্র থাকে না। ইহার ফলে নিয় শ্রেণীর পদার্থ উন্নত 

শ্রেণীর সম্বন্ধে পারিভাষিক কারণপ্পে নির্দিষ্ট না হইলেও উন্নত পদার্থরূপে অভিব্যক্তি নিমনশ্রেণীর 

মধ্যে পূর্বকলিত ও হু হুচিত হইয়া থাকে, নি়শ্রেণীক পদার্থের যথার্থ স্বরূপ উন্নতশ্রেণীকের 
দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, এবং চরম বিকাশের অবস্থায় সমগ্র অখণ্ড জগতের তাৎপর্য। উদোশ্ঠয ও লক্ষ্য 
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পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এইপ্রকার জগদ্রচনাশ্রিত মতবাদ অনুসারে অলৌকিক ধীশক্তি একটা 
যাদৃচ্ছিক শক্তিমাঞ্জ নয় যাহা জগৎ-উপাদান রাশির মধ্যে শূন্স্থান লকল পূরণ করিবার ভন্ত 
অথবা তাহাদের প্রকর্ষ সাধনের জন্য বাহির হইতে আসিয়া! থাঁকে ; অথবা ইহা এমন একটা শক্তি 

নয় যাহা কখন অষ্টা কখন শিল্পী, কখনও বা সংরক্ষকরূপে নানামুতিতে সম্পূর্ণ পুথকতাবে কার্য 
করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ইহ! যাবতীয় পদার্থের অন্তনিহিত প্রাণশক্তি ও যৌক্তিকতা ) ইহার 
দ্বারা রচনাব্যাপারে প্রারস্ত হইতেই চরমবিকাশের পূর্বাববোধ ও পূর্বাভাস হইয়া থাকে। 
এই শক্তি ও যৌক্তিকতা নিরবচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষভাবে রচনাকার্ষে ব্যাপৃত থাকে, এবং ক্রমবিকাশের 

রীতিতে চরম পরিণতির দ্দিকে অহরহঃ ধাবিত হয় এবং এই চরম পরিণতির স্বরূপ 
ইহা দ্বারাই নির্ণীত হয়। . 

জগৎ এবং ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে যে সম্বন্ধ, এই ছুই এর উক্ত প্রকার ভাবনায় উপনীত 

হওয়া সম্ভবপর হইলেও ইহা স্পষ্ট গ্রতীত হয় যে তুয়োদর্শনরূপ অভিজ্ঞতার, দ্বারা, অথবা যে 
উপপাদ্ন-রীতিকে আশ্রয় করিয়া জগদ্রচনাকৌশলা শ্রিত যুক্তি, বিচার প্রবর্তিত হয় তাহার 
দ্বারা উক্ত গ্রকার ধারণাঁয় উপনীত হওয়! যাঁয় না। জগতের লক্ষণীয় ব্যবহারিক সৎ পদার্থ 

সমূহের দ্বারা যে সমস্ত বিশিষ্ট সংযোজনা গ্রদশিত হয় তাহা হইতে আমরা জগতের অকারণ- 
কারণ-বস্তর সত্তা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তাহারকাঁরণ, এ চরম বস্তর ধারণা বাদ দিলে-_- 

তাহার অপেক্ষা না রাখিলে-জগতে কোনও গ্রকার নির্দেষ যোজনা বা যোগাষে!গ থাকিতেই 
পারে না, এবং যে সমস্ত নিক্ষ্ট শ্রেণীর আদর্শ জগতে বিদ্যমান তাহ+র! স্বতাবতঃ অসম্পূর্ণরূপে 

বিবেচিত। ম্ৃতরাং এ সমস্ত যোগাযোগ ও আদর্শ বস্তুর সাহায্যে ভূমাতত্বের সত্তা গ্রতিপাদন 

করা ত দুরের কথা, বরং বলিতে হয় ইহান্রের তাৎপর্যাবধারণ এ ভূমাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 

ভূমাচৈতন্তের ধারণ! যে আলোক সম্পাত করে কেবল তাহাঁরই সাহায্যে এবং তাহার অনুযায়ী 
রূপে আমরা সর্বপ্রথম দেখিতে পাই এই চিৎ্জড়াত্মক জগতের মধ্যে কি অদ্ভুত রচনা কৌশল্ ও 
রচনার আদর্শ পরিস্ফুট হুইয়া আছে। এইরূপ হইলে এ কৌশল ও লক্ষ্যের জ্ঞানের উপর কি 
প্রকারে পারমাধিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? এই প্রণালীতে এবং তর্কশাস্তীয় যুক্তি বিচার 

পদ্ধতিতে যে ঈশ্বরের সত্তা অনুমিত হয় তাহা অপূর্ণ বলিতেই হইবে কারণ এ সমস্ত রচনা 
কৌশল ও তাহার ফলভূত পদার্থরাশি নিজন্বরূপে অপূর্ণ এবং পরম্পর পরস্পরের পরিপূরক 
অঙ্গমাত্র। জগতে অবয়বযোজনা ও পারস্পরিক যোগাযোগের দৃষ্টান্ত অমংখ্য এবং তাহ! 

হইতে অন্তরালে ক্রিয়াশীল রচনাকৌশল ও রচনাশিল্পীর অঙ্থমান করা হয়--এই যুক্তি বিচার 
অন্য সকল দিক্ দিয়া নিরবগ্য হইলেও যে ক্রুটার এখাঁনে উল্লেখ করা হইল তাহার জন্তে আমা- 
দিগকে বলিতেই হয় যে সহজ্র রচনাশিল্পী একত্র করিলেও এমন এক ভূমাতত্বের জ্ঞান আমর! 

পাইতে পারি না ধিনি যাবতীয় পদার্থের স্থষ্ি স্থিতিপয়ের একমাত্র কারণ । 
(ক্রমশঃ) 
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[ আলোচনা ] 

ভ্রীধীরেক্্নাথ মুখোপাধ্যায় 

নী (পূর্বান্বৃত্তি ) 

এক্ষণে মহাঁতারতের মধ্যে কুরুপাওব ধুদ্ধকাল নির্ণয়ের সহায়ক যে সব উক্তি আছে 

তাহা! হইতেও অন্মান ৩১** শ্রী” পুণ্তে এ যুদ্ধ সংঘটিত হুইয়।ছিল কিন1 তাহা আলোচনা করা 

যাইতেছে । আনন্দের বিষয় প্রবোধবাবু তাহার প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন “এই সব বাক্যা- 

বলীর সমস্তগুলিই জ্যোতিষিক এবং প্রাচীনতম স্তরের বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হইতেছে।, 

(১) যেদিন শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদিগের সহিত সৃন্ধি স্থাপনার্থ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন সে 
দিন চন্দ্রম। রেবতীনক্ষত্রে ছিলেন ও সে সময় শরৎকাল। 

(২) সন্ধির কথাবাতণ চলিতেছিল এমন. সময় চন্ত্রমা যেদিন পুষ্যানক্ষত্রে গমন 

করেন সেদিন ছুর্যোধন সন্ধির কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া স্বপঞ্ষীয় রাজগণকে পুনঃ পুনঃ 

বলিতে লাগিলেন “আজ পুষ্যানক্ষত্র, অতএব তোমরা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্র অগ্রসর হও ।+ 

(৩) সেই দিনই বিফল মনো রথ হইয়া ফিরিবার সময় প্রীরৃষ্ণ কর্ণকে স্বীয় রথে উঠাইয়া 

অনেক বুঝাইয়াছিলেন। সে চেষ্টুয়ুও বিফলমনোরথ হইলেন। কর্ণ রথ হইতে অবতরণের 
সময় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন “হে কর্ণ এখান হইতে গমন করিয়৷ দ্রোণ, ভীব্ঘ, কৃপাচার্য 
গ্রভৃতিকে বলিবে “সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদ্ অমা বস্তা ভবিম্যতি। সংগ্রামে যুজ্যতাং তন্তাং তাং 

হাঃ শক্রদেবতাম্।” 

(8) শ্রীকষ্ঙচ পাণ্ডবগণ সমীপে বিরাট নগরে আগমন করিয়! সন্ধি স্থাপনে অকৃত- 

কার্ধত1 জানাইয়! বিশ্বামার্থ নিজ আবাসে গমন করিলেন। সন্ধার পর পাগুবগণ শ্রীরুষ্তকে 

নিজ ভবনে আলাইয়৷ সমুদয় বৃত্তান্ত আন্মপুর্িক শ্রবণ ও মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। 
(৫) পরে বলদেব আসিয়া শ্রীন্কষ্ণকে কৌরবপক্ষ অবলম্বনের জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে 

লাগিলেন। গ্রীকষ্জ তাহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। 

(৬) তখন বলদেব রুষ্ট হইয়া সমস্ত যাদবগণ সমতিব্যবহারে সরস্বতী তীর্ঘযাত্রার 
উদ্দেশ্যে চন্দ্রমা যেদিন অনুরাধা নক্ষত্রে গমন করেন সেদিন পাণ্ডবশিবির পরিত্যাগ করিলেন। 

“ততো মন্গ্ুপরীতাত্মা জগাম যছুনন্দনঃ। তীর্ঘযাত্রাং হলকরঃ সরত্বত্যাং মহাযশাঃ | সৈত্রনক্ষত্র- 
যোৌগেন সহিতঃ সর্বষাদবৈঃ1” ( শল্যপর্ব-৩৫অ-১৩ শ্লোক ।) 

(৭) বলদেবের প্রস্থানের পর শ্রীকঞ্চ পাগুবগণ লমভিব্যবহারে পুষ্যানক্ষত্রযোগে 
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কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। “রোহিণেয়ে গতে শৃরে পুষ্বেণ মধুস্দনঃ | পাগুবেয়ান্ পুরস্কত্য 
যথাবতিমুখঃ কুরন্ ॥ ( শল্য ৩৫, ১৫ )। 

ফলিত জ্যোতিষ মতে এই পুৰ্য! ক্ষত্রিয়দিগের নক্ষত্র । সুতরাং কৌরবগণের ন্তায় 

পাগবগণও নিজ জয়ল।ত অ।শায় শুতনক্ষত্রের অপেক্ষ! করিতেছিলেন। 

হৃতরাং উপরোক্ত-প্লোকসমূহ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সেই পুষ্যানক্ষত্রদিনে কৌরব- 

শিবির হইতে ফিরিবার সময় যে বলিয়াছিলেন “সপ্তম [চ্চাপি দিবসাদ্* জো্টানক্ষত্র যুক্ত অমাবন্তা 

হইবে এদিন সংগ্রামারস্ত কর, এই অমাবন্ত' পুষ্যানক্ষত্রের পর সপ্তম দিবসের অমাবন্তা নছে। 

কেন ন] পুষ্যানক্ষত্রের পর সপ্তমদিবসের নক্ষত্র স্বাতী। জ্যোষ্ঠা কোন মতেই হুইতে পারে না। 
স্বাতী নক্ষত্রের অম।বস্তার পরবর্তা অমাবস্তা জ্োষ্ঠায় হইবে (৩১০* গ্রীণ পৃণ্তে স্বাতী তারার 
বক ১৪৮%৭, ও জ্যেষ্ঠ তারার ঞ্বক ১৭৭*.৫। উভয়ের অন্তর ২৮০৮ )। সুতরাং 'সপ্তমাচ্চাঁপি 

দিবসাৎ' এর প্রকৃত অর্থ এই হইবে 'অগ্ত হইতে সপ্তম দিবসের অমাবন্ত।র পর যে অমাবন্তা 

জোষ্ঠ। নক্ষত্রে হইবে এই অমাবস্তায় যুস্ধারস্ত কর। মনে করুন পরশ্ব সোমবার হইবে । আমা- 

দের যদি এই সোমবারের পরের সোমবার কাহাকেও কিছু করিতে না বলিতে ইচ্ছ! হয় তখন 
এরূপ বলিয়া থাকি 'পরশ্ের পরের দোমবার ইহা করিবে । এখানেও শ্রীকষ্ণ-বাক্যের প্রকৃত 
অর্থ এইরূুপ। মহাভারতের টীকাকার নীলক উপরোক্ত গোলমাল মিলাইতে ন৷ পারিয়া 
বলিলেন পুষ্যানক্ষত্রের পরদিনের পরদিন হইতে সাতদিন গণন| করিয়া অষ্টম্দিনে অমাবন্তা 

হইবে উহ্াই চন্দ্রের শীঘ্রগতির ফলে জ্যে্ঠারক্ষত্রাশ্রিত অমাবন্তা। 'কাতিকশুরু ছবাদস্তাং 
রেবত্যাং কৃষ্ণ প্রয়াণম্ ততো মার্নশীর্য কৃষ্ণপঞ্চম্যাং পুষ্যে সেনয়োনিযাণম্ ততঃ পঞ্চন্তা-উপরি 

ব্ঠীমারভ্য সগ্ুদিনানি গণয়িত্া তছুপরি, অষ্টমেংহি অমাবন্তা তবতি ইতি অনেন ত্রয়োদশ 
দিনাত্বকোইয়ং কৃষ্ণপক্ষো মহোৎপাতজনক ইতি সথচিতম্ ক্ষীণয়োশ্চ তিষ্যোঃ...1” কিন্ত 
এভাবে চেষ্টা করিয়াও জোষ্ঠ। নক্ষত্রাশ্রিত অমাবন্ত! পাওয়া যে কতদুর অসম্ভব ও অসঙ্গত 

আশ! করি ন্ুধীবর্থ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। প্রবোধবাবু এই অস্ুবিধা বুঝিতে পারিয়া 

১৯২৯ সালের ২১শে নভেম্বর পুষ্যানক্ষত্রদিনের সদৃশ পাইয়া ইহারও দশদিন পব জ্যেষ্টা নক্ষত্র- 

ুক্ত অমাবন্তা পাইয়াছেন। এই সব চেষ্টা সে কতদূর অসঙ্গত তাহা বুঝ! যাইবে। এই পুষ্যা- 
নক্ষত্রদিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলদেবের কোন আলাপের ন্থযোগই হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বে যুধিষ্ঠিরা- 
দির সছিতও কোন আলাপ বা! মন্ত্রণা হয় নাই। এমতাবস্থায় এই পুষ্যানক্ষত্র দিনেই বলরামের 
বিফল মনোরথ হৃইয়1 তীর্থধাত্রা! বা! পাগুবদের যুদ্ধযাত্র] কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইসব 
ব্যতিক্রমের বিষয় প্রবোধবাবুও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। 

বস্ততঃ বলদেব অনুরাধা নক্ষত্রদিনেই বিরক্ত হইয়া পাব শিবির পরিত্যাগ করেন ইহা! আমরা 
পাইয়াছি। তারপর প্রশ্ন এই 'জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রাশিত অমাবন্তার পরের পুণিমা কৃত্তিকানক্ষপ্রে 

কিরূপে সম্ভবে? জ্যোষ্ঠানক্ষত্রের 'পর দ্বাদশনক্ষত্র কৃত্তিকা। হ্বতরাং তিথি দ্বাদশী ঝা! ত্রয়োদশী 

হইতে পারে ) কাঁতিকী পুণিমা হওয়া একেবারেই অসম্ভব, মার্গশীর্ধা হইবে। এই অমিল প্রবোধ 
৩০০৮৪ ৩) 
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বাবুও ম্বীকার করিয়া এই পৌর্রমাপী দিনের সদৃশ দিন ১৯২৯ সাঁলের ১৪ই ডিসেম্বর শুক্লাত্রয়ো- 
দশী প্রাপ্ত হন। এই শুক্লাত্রয়োদশীর অপর নাম যে 'অনুমতি' প্রবোধবাবুর নিকট ইহা নৃতন 
শুনিলাম। আমরা জানি চতুদশীধুক্ত পুণিমার নাম “অন্থ্মতি। কেননা তখনও চন্দ্রের পূর্ণ 
হইতে এককলা বাকী থাকে। 'কলাহীনে চাহ্ুমতিঃ পৃর্ণোরাকা নিশ[করে।* ত্রয়োদশীর দিন ত 
ছুই কলাহীন চক্র দৃষ্ট হয়। পুিমান্তের সময় বা কিছু পুর্ব হইতে পু্ণচন্ত্র বলিয়া অনুমান 
করা যায় ও এই সময়ই রাকা চন্ত্র। প্রবোধবাবু নিজেই বলিতেছেন পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর 
সন্ধ্যায় পৃণিমা আরম্ত হয়। হ্বতরাং সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে এককলা হীন চন্ত্র ও ইহাই অনুমতি 
চন্ত্রমা | 

নীলকঠ আবার আর এক বিপদে পড়িলেন। যুদ্ধের শেষ দিন ভীম ও ছুর্যোধনের 

গদাধুদ্ধকালে বলদেব উপস্থিত ছিলেন। বলদেব বলিতেছেন ;-_- 

চত্বারিংশদ্ অহান্যগ্ভ দ্বেচ মেনিঃস্ততন্ত বৈ। পুষ্যেণ সংগ্রয়াতোহন্মি শ্রবণে 
পুনরাগতঃ ॥” নীলকণ ইহার অর্থ লইলেন শ্রবণ! নক্ষত্রে বলদেব প্রত্যাগত হন ও সে দিন ভীম 

ও ছুর্যোধনের যুদ্ধ দিবম। এদিকে ভারতসাবিত্রী-নাঁমক একখ।নি খণ্ডিত পুথিতে লেখ৷ 

আছে £-হেমন্তে প্রথমে মাসি শুরুপক্ষে ত্রয়োদশীম্ | প্রবৃত্বং তারতং যুদ্ধং নক্গত্রং 

যমদৈথতে ॥********"অমাবন্তান্থ মধ্যান্তে নিহতঃ শল্য এব চ। অযাবস্তান্ত সন্ধ্যায়াং রাজা 

দুর্যোধনোহতঃ।” অর্থাৎ শুক্াত্রয়োশীতে তরণী (যমদৈবত ) নক্ষত্রে কুরু পাগব যুদ্ধারস্ত হয়। 
অমাবস্যা দিবস মধ্যান্কে শল্য নিহত হন ও এ অমাবস্যার সন্ধ্যায় রাঁজ। ছূর্যোধন নিহত হন। 
তাহা হইলে শ্রবণা নক্ষত্রে বলদেৰ প্রত্যাগত হন, এই মহাভারত উক্তির সহিত মিল করিয়া 
শ্রবণ! নক্ষত্রে অনাবস্যায় যুন্ধ শেখ দিন:পাওয়া গেল।. ইহার অষ্টাদশ দিবস পূর্বে যুদ্ধারস্ত। 
ভারত সাবিত্রী মতে সেদিন ভরণী নক্ষত্র যাহা শ্রবণা হইতে একবিংশ নক্ষত্র পূর্বে, ইহা! কিরূপে 
সম্ভবে? অষ্টাদশ দিনে তিন তিথি ক্ষয় অসম্ভব। ম্ুতরাং নীলকণঠ ভারত সাবিত্রীর বচন গ্রান্ 

করিলেন না। “যমদৈবতে ইতি তরণী না গ্রাহ| কিন্ত যুগ্ম দৈবতং মৃগশীর্যমেব গ্রান্বং***** 
ুদ্ধারস্তাদ্ অষ্ঠাদশেহহনি তীর্থযাত্রাতঃ আগতস্য বলদেবস্য বচনাৎ যুদ্ধ সমাপ্তি দৃশ্ততে ততঃ 
গ্রাচীনে অষ্টাদশখক্ষে মৃগশার্ষে এব যুদ্ধারস্তঃ সম্ভবতি নতু একবিংশে তরণ্যাম্, অষ্টাদশদিনমধ্যে 
নক্ষত্রত্রয়ক্ষয়স্য অধুক্ততাৎ।' কিন্ধু ইহ(তেও আর এক অন্ুুবিধা রহিয়া গেল । ভারত 

সাবিত্রীতে আছে “অঙ্গনেন হতে ভীন্মো মাঘমাসেইসিতাষ্টমীম্ট | মাধরৃষ্ণা অষ্টমীতে অজু'ন 
কতৃকি তীন্ম (সাংঘাতিক ভাবে ) আহত হন। ইহা কিরূপে সম্ভবে ? পৃণিমান্ত মার্নশীরষ ত্রয়ো- 
দশীতে বুদ্ধারস্ত হইলে ইহার দশম দিনে পৌষ কৃষ্াষ্টমী হইবে। মাঘ কৃষ্টাষ্টমী হইতে পাঁরে 
না। সুতরাং নীলক্ বলিলেন : “অত্র পৌষেইপি মাঘশব্যো মকরায়ণাঁতিপ্রায়েণ তদানীং তৎ 
সম্ভবাৎ' অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের সময় পৌবম[সকেও উত্তরায়ণ সামনে আসিতেছে এজন্য মাঘ মাস 
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মাঘ, ১৩৪৬] ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয় ৩৩৯ 

1937. 10. 106 1?) বলিতেছেন : তিনি কলিকাতা [11101961191 [10151 তে রক্ষিত একখানি 

ভারত সাবিত্রী! গ্রন্থে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ অষ্টমীতে ভীম্ম পতিত হন এরূপ পাঠ দেখিয়াছেন। ইহা 

সত্য হইলে নীলক্ তুল করিয়াছেন বলিতে হয়। কারণ তাহার সমস্ত আলোচনাই 
পৃণিমান্ত চান্্রমাস ধরিয়া গণিত। প্রবোধবাবুর এই পাঠ ঠিক হইলে বলিতে হ্ন ভীন্বদেবের 
শিক্র উক্তি অনুসারে চান্দ্রমাঘের ( আগ্মাষ্টমী অর্থাৎ ) শুক্লাষ্টমীতে তীহার দেহত্যাগ হয়। আর 

এই শু্লাষ্মীতে তাঁহার দেহত্যাগ ইহ ত সর্ভভাঁরতে অবিসংবাদিত প্রবাদ। ভীম্মদেবের সেই 

উক্তির টীকায় নীলকণ বলিতেছেন 'মাসঃ সৌম্যঃ ইতি অন্তঃ পাঠঃ। সৌম্যশ্চান্দ্ঃ। মাসম্ত 
চতুর্ভাগ করণে সার্ধমপ্ততিথেরেকৈকভাগত্বাৎ অষ্ট্যর্দস্ত[মতীতত্েন প্রথমতাগন্ত বিগ্যমানত্থাৎ 
ত্রিজগ শেষো ভবিতুম্ অর্থতি ইত্যর্থং তেন আগ্মাষ্টমীত্যর্থ;ঃ।' অমান্ত চান্ত্রমাসের আস্চাষ্টমী 
মধ্যে ভীম্মদেবের দেহত্যাগ হইলে পক্ষ শুরুই হয়। ন্কৃতরাং ভারত সাবিত্রীমতে কৃষ্ণাষ্টমী 

তিথিতে ভীম্ষের পতন হইল ইহার ৫৮ দিবস পর শুক্লপক্ষ পাওয়া যায় না। ( এমদ্বন্ধে অন্ত 
আলোচনা পরে করা য|ইবে)। যুদ্ধের দশম দিবসে কুষ্ণাষ্টমীতে ভীয্মের পতন শ্বীকার করিলে 
অষ্টাদশ বা যুদ্ধ শেষ দিবস অমাঁবস্ত! না হইয়া শুক্রগ্রতিপৎ হয়। হ্ুতরাং নীলক্ বলিলেন 

'অত্রাপি অমাবন্তা শব্দ ইষ্টদিনে গ্রাতিপন্ভের প্রধুক্তো৷ বেদ্িতব্যঃ ॥ গ্রবোধ বাবু আবার 

দেখিলেন শ্রবণা যুক্ত অমাবস্তায় যুদ্ধ শেষ হইলে তাহার অঙ্গমিত ভারত বুদ্ধকালের ( ২৪ঃন্গ্রীঃ পু:) 

উত্তরায়ণ মাত্র ত্রিশ দিন পর ধরিতে হয়। অথচ ৫০ দ্রিন পর উত্তরাঁয়ণ স্বীকার না করিলে 
তাহার অন্থুমিত যুদ্ধবর্ষ রক্ষা করা যায় না। কারণ তিনি নিজেই দেখাইতেছেন যে সে সময়ের 

শ্রবণ (41651) তারার সায়ন স্কট ২৪০৭ অংশ। ম্ুতরাং জ্যষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত অমাবন্তার মাত্র 

৬২ দিন পর উত্তরায়ণ স্বীকার করিতে হয়। এই অস্ত্র ভারতসাবিত্রী” ব। মহাভারত কোনও 

গ্রন্থ হইতেই সমর্থিত হয় না। মুতরাং প্রবোধ বাবু যুদ্ধ শেষ দিন শুক্লাদ্ধিতীয়া! তিথি লইলেন। 
এঁ দিন সন্ধ্যায় শুক্লা দ্বিতীয় তিথি শেষ হয়। হুর্ষের লায়ন স্বুট সে দিন ২২০" অংশ অর্থাৎ শ্রবণা- 
তাঁরা তখনও ২০* অংশ পুর্বে অবস্থিত। সুতরাং ৫০ দিন পর উত্তরায়ণ পাওয়া গেল। 

ইহাতে তাহার অনুমিত ঘুগ্ধবর্ষ সমর্থিত হইল । কিন্তু এই সব সমর্থন পাইতে গিয়া ভারত সাবিত্রীর 
ম্পষ্ট উক্তি 'অমাবন্তার মধ্যাহ্নে শল্য নিহত হন ও অগাবস্তার সন্ধ্যায় রাজ! দূর্যোধন নিহত হন 
প্রবোধ বাবু অস্বীকার করিয়াছেন। এভাবে নিজের ম্ুবিধামত কোনও সময় ভারত সাবিত্রী 

হইতে কিঞ্চিৎ লইয়! অন্য স্মন্ত গ্রমাণ অবিশ্বাস করা; আবার অন্ত সময় মহাভারত হইতে 

ছুই একটি উক্তি করিয়া তাহারও আবার মহাভারত বিরুদ্ধ অর্থ লইয়া নিজ মতের সত্যতা 
প্রমাণের চেষ্টা কতদুর সঙ্গত তাহা! পাঠকগণ চিন্তা করিয়! দেখিবেন। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ দিন 

হইতে ৫০ দিন উত্তরায়ণ লইতে গিয়া! তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহ! পড়িয়া বিশেষ ছুঃখিত 
হইলাম। তিনি লিখিতেছেন £__মন্তব্য-আমরা ভারত যুদ্ধের শেষ দিন এবং সেই বর্ষের 
দক্ষিণায়নাস্ত দিনের মধ্যে অন্তর ৪৯ দিন ব্যবহার করিলাম। যে চুইটি বাক্য এই অন্তর 

সুচনা করিতেছে তাহার একটি শল্যপর্বে এবং অপরটি অস্থুশাসন পর্বের শেষে; মধ্যে 



৩৪০ শ্ীভারতী [ ২য় বর্ষ,-৬ষ্ঠ সংখা 

সৌপ্রিক, স্ত্রী, শান্তি এবং প্রায় সম্পূর্ণ অন্ুশাসন পর্ব পড়িয়া আছে। শাস্তি এবং অনুশাসন পর্বের 
মধ্যে যে কত পরবর্তা কালের যোজনা আছে তাহার অনুমান কঠিন। যদি আমরা এই 
দিনাস্তর ৪৯ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতাম তবে ভারতযুদ্ধ আরও পৃববর্তী হইয়া পড়িত। 
অমান্তকে জোষ্ঠা তারার বেশী পশ্চাতে ফেলিলে অনেক দোষ হইবে এবং জ্যেষ্ঠা অমাবন্তাও 
পাওয়! যাইবে না। এপ প্রক্রিয়া! দ্বারা নিরূপিত ভারতযুদ্ধবর্ষকে যে নাড়া চাড়া করা যায় ন] 

তাহা নহে, তবে এরূপ কয়িয়াও নিরূপিত যুদ্ধ বর্ষকে অপর ছুইটি কিস্বদস্তীর একটি দ্বারাও সমর্থিত 
করা যায় না। মহাভারতে অনেক মল সঞ্চয় হইয়াছে__লেখক, কথক পাঠক ইত্যাদির দোষে, 

সেগুলিকে যথাসাধ) বর্জন চেষ্টা ভিন্ন সত্যান্বেষণ সম্ভব হইতে পারে না। প্রথম শলপবের 

শ্লোকটি বলদেব বাঁক্য। এই শ্লোকটি হইতে প্রবোধ বাবু ধরিলেন পুষানক্ষত্রে বলদেব যাত্র। 
করেন। ইহার দশ নক্ষত্র পরে জ্যোষ্ঠা অমাবন্তা। ৪২ দিনের বাকী থাকিল (৪২--১, বা 
৩২ নক্ষত্র; অষ্টাদশ দ্রিনে যুদ্ধ শেষ। ন্ততরাং ফুদ্ধারন্ত দিন ৩২-১৮, বা ১৪ তিথি (অমাবন্তার 

পর ) অর্থাৎ শুক্লা চতুর্দশী । জ্যোষ্ঠটা অমাবন্তার এই ৩২ দিন পর যুদ্ধ শেষ ও বুদ্ধশেষ দিনের 
৫* দ্রিন পর ভীক্ষের বাক্যানুযায়ী দেহত্যাগ ধরিয়! জোষ্ঠা অমাবন্তার ৮২ দিন পর ভীম্মের দেহ 

ত্যাগ পাইলেন। শল্যপবের বলদেব বাক্যের অর্থ ভূল বুঝিয়া নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অনেকেই 
ভারতধুদ্ধারস্ত দিন সম্বন্ধে প্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উক্তি অবিশ্বাস করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্তায় যুদ্ধ আরম্ভ কর। এ দিন যুদ্ধারস্ত ধরিলে যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে 
বলদেব কথিত শ্রবণ!নক্ষত্র হয় না। সুতরাং জ্যে্ঠাযুক্ত অমাবন্।য় বুদ্ধারস্ত হয় নাই। এ দিন 

রীকুষ্ণ যুদ্ধের উদ্মোগ করিতে বলিয়াছেন এরূপ নীলকণ্ঠাদি স্থির করিলেন। 'সংগ্রাষে ুজ্যতাং 
তগ্তাং তাং হাহুঃ শক্রদেবতাম্, “ইহার অর্থ ধরিলেন 'সংগ্রমঃ সংগ্রামসাধন কলাপ:ঃ যুজ্যতাং 

একীভূুয়াবতিষ্ঠতাম্ সংগ্রামারভ্তত্ত দিনাস্তরে এব বক্ষ্যতে।” 'সংগ্রামে যুজ্যতাং' এই স্পট 

বাক্যের এরূপ অর্থ কর! যে কতদূর সঙ্গত তাহা! স্ুুধীবর্গ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। বস্ততঃ কুর- 
পাও্ডব বুদ্ধ জোষ্ঠাযুক্ত অমাবন্তায়ই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যান্যায়ী আরস্ত হইয়াছিল। বলদেবৰ বাক্যের 

সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামপ্রস্ত আছে। শল্যপবেোক্ত বলদেব বাক্যের প্ররুত অর্থ এই “আমি 

তীর্থ যাত্রায় প্রস্থীনের পর আজ ৪২ দিন। আমি শ্রবণানক্ষত্রে যাত্রা করিয়৷ পুষ্যানক্ষত্রে 

প্রত্যাগমন করিয়াছি । এই ্ লোকাংশের ( পুষ্বেণ সংপ্রয়াতোহন্থি শ্রবণে পুনরাগতঃ।' ) প্রকৃত 

অন্বয় এরূপ হইবে :--“সংপ্রয়াতঃ শ্রবণে, পুষ্বেণ পুনরাগতঃ অস্মি”। যুদ্ধের শেষ দিন পুষ্যানক্ষত্র 

হইলে অষ্টাদশ দিবস পূ্ে”যুদ্ধারস্ত দিনে ক্রীকুষ্ণবাক্যান্ুযায়ী ঠিক জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রই পাওয়া যায়। 
এই শ্রবণে সংগ্রযাতঃ, পুম্যেণ পুনরাগতঃ* আমার মনে হয় ঠিক ইংরাজীতে আমরা যেমন 
বলি '] 59160. 00 015 600 2110. 29601115005 015 20৮ এই ভাবে এখানে বল! হইয়াছে। 

আবার, যুদ্ধারস্ত কো্ঠাযুক্ত অমাবস্তায় গ্রহণ করিলে ঠিক পৃববর্তী পৃণিমা কাতিকী পৃণিমা পাওয়া 
যায় ও সব বিষয়ে মিল পাওয়া যাইবে। প্রবোধ বাবুর মত জ্যোষ্ঠা অমাবন্তার পরবর্তা পৃণিমাকে 
কাতিকী পৃণিমা করিতে গেলে যে সব অগামঞজন্ত পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই দেখান হুইয়াছে। 
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অপর বাক্যটি হইল ভীক্মের “অষ্টপধশতম্ রাত্রাঃ শয়ানন্তাদ্য মে গতঃ।” যুদ্ধের দশম 
দিবসে তী্মের পতন হয়। যুদ্ধারস্ত দিনের আবার ১৪ দিন পূর্বে গ্রবোধ বাবু জ্যেষ্ঠা যুক্ত অমাবস্তা 

ধরিয়াছেন1 সুতরাং জ্যেষ্ঠ! বুক্ত অমাবন্তার ১৪+৯+৫৮, বা )৮৯১ দিন পর ভীম্মের দেহত্যাঁগ 

পান। এ হিসাবে যুদ্ধ শেষ দিঝসের ৫* দিন পর উত্তরায়ণ পাইয়া নিজ অনুমিত ২৪৪৯ খ্তী' পৃ* 
ভারতযুদ্ধ কালের সহায়ক প্রমাণরূপে পাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষের ৫০ দিন পর তীত্মদেবের 

দেহত্যাগ ধরিলে 'পঞ্চাশতং ষট. চ কুকু প্রবীর, শেষং দ্িনানাং তৰ জীবিতস্ত। ততঃ শুতৈঃ 

কম কলোদয়ৈম্বং সমেষ্যসে ভীন্ম বিমুচ্য দেহম্॥' (শাস্তি ৫১-১৪) এই শ্রীকৃষ্ণ বাকের সহিত 
কি ভাবে সামঞ্রন্ত রক্ষা হয়? প্রবোধ বাবু বলিতেন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ শেষের পরদিনই এই বাক্য 

বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইতেছে। ন্ুৃতরং পাগুবকাঁলে দুষ্ট অয়ন দিবস পরিশুদ্ধ 

হইত এবং অনুমিত অয়ন দ্রিবস প্রায়ই ভ্রান্ত হইত।” উপরোক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাক্য সম্বন্ধে গ্রবোধ 
বাবু বলিতে চাছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে ভী্মদেবের আর ৫৬ দিন আমু আছে বলিয়াছেন তাহা সত্য 
নহে। বস্ততঃ ইহ! ৫* দিন হইবে। অনুমান করিয়া উত্তরায়ণের আর কত দিন বাকী আছে 

তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। এই অন্ুমানে ৬ দিনের ভূল আছে। প্রবোধ বাবু বলিতে চাছেন 

সেকালের লোকের! বিশেষতঃ শ্রীকুষ্জ এতই অজ্জ ছিলেন যে কোনও বৎসরে কবে উত্তরায়ণ হইল 

জানিয়া৷ পর বৎসরে কবে উত্তরায়ণ হইবে বলিতে তাহাদের ৬ দিনের তুল ম্বাভাবিক। ঈদৃশ 
যুক্তি যে কতদূর সঙ্গত তাহা সধীবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। তারপর এই উক্তি শ্রীক্ুষণ যুদ্ধ 
শেষের পরদিনই বলিয়াছিলেন এই প্রতীতি তাহার কিসে হইল? এরূপ অন্থমান করিয়া 
€৬কে ৫* না করিতে পারলে তাহার ২৪৪৯ খ্রীঃ পুঃ ঠিক রাখা যায় না ইহাই কি কারণ? 

৫৬ স্বীকার করিলে ত ৬ দিন বাড়িয়। যায়। দ্বুতরাং ২৪৪৯্রী' পৃ*-র ৪৩০ বৎসর পূর্ব অর্থাৎ 
অনুমান ২৯০০ গ্রী* পু' গ্রবোধবাবুর মতে ভারত যুদ্ধের কাল হয়। বস্ততঃ প্রীকুষ্জ কৰে এই 

উক্তি করিয়াছিলেন ইহা মহাভারতে স্পষ্ট লিখিত আছে। যুদ্ধান্তে পঞ্চপাওডৰ গ্রতৃতি স্ব স্ব সুহৃদ 
ও জ্ঞাতিবর্ণের সলিল ক্রিয়া! সম্পাদনাস্তে নিজেদের বিশুদ্ধি সম্পাদনার্থ মাসপূর্ব হওয়া কাল পর্যন্ত 

তাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও রাজ্যাভিষেক। অভিষেকের 

পর যুধিষ্ঠির নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে গ্রীত ও এসন্ করিয়। শ্রীরুষ্ণের নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি 
একান্ত মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন | কারণ জিজ্ঞাসায় শ্রীরু্চ বলিলেন ভীম্বদেব শরশয্যায় 

শয়ান হইয়া অত্যন্ত কাঁতরভাবে তাহাকে ম্মরণ করিতেছেন। ইহাতে ঘুধিটির শ্রীকুষ্ণকে 

অবিলম্বে ভীম্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রথারোহণে ভীষ্মের নিকট গমনানস্তর 

অন্ান্ত সাস্বনার পর শ্রীরুষ্জ বলিলেন আপনার দেহ ত্যাগের আর ৫৬ দিন বাকী আছে।' 

নীলকণ এই বাক্যের অর্থ করিতে গিয়! দেখিলেন ভীম্ম বলিতেছেন ৫৮ রাত্রির পর তাহার 

দেহত্যাগ হইতেছে । অথচ ঘটনা পরম্পরা ও গ্রীকুষ্জ বাক্য একত্রিত হইলে তীম্মের শর- 
শয়ানের প্রায় (৩১+৫৬) বা) ৮৭ দিন পর উত্তরায়ণ ও তীহার দেহত্যাগ হয়। তখন তিনি 

শ্রকষঞ্চ বাকোর 'পধশশতং ষট,৮* ইহার অর্থ করিলেন (৫৯৬) বা) ৩* দিন। ভীণ্ম বাকোর 
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৫৮ দিনের আর বাকী থাকিল ২৮ দ্িন। নুতরাং ভীম্মদেবের শরশয়ান দিবস হইতে ২৮ দিনের 

মধ্যে পুরের বিভাগে অবস্থান, পুর-গ্রবেশ, অভিষেক প্রভৃতি সমাধা করিলেন। নীলকণ্ঠের 
ব্যাখ্যা এই ১--'পঞ্চাশতং যু চ ইতি তবজীবিত-স্্বন্ধিনাং দিনানাং শেষং পঞ্চ যট.চ পঞ্চবারম্ 

আবিতাঃ ঘট. ইতি রীত্যা ব্রিংশদ্ ইতি জ্ঞেয়ম তাবদেব আশতং শতাবধি যদ্দিনানাং শতেন কতু€ 
শক্যং তত ব্রিংশতাঁপি করতু শক্যম্ (1) ইত্যর্থঃ। অষ্টপঞ্চাশতং রান্রাঃ শয়ানন্তান্ধ মে গতাঃ 
ইতি তীঘ্ষে। বক্ষ্যতি। তত্র ব্রিংশদ্ 'অতঃ পরং শিষ্টা অষ্টাবিংশতিরিতি পূর্বং ব্যতীতাঃ। তথাহি 
তীম্মন্ত শরতন্প শয়নানস্তরং অক্টো দিনানি, ততো ছুর্যোধনাশোৌচং যুযুখসো ঃ ষোড়শ দিনানি তেন 

সহ পুরং প্রবিশতাং পাগ্ুবানামপি তাবস্তি দিনানি গতানি পঞ্চবিংশে সর্বেষাঁং শ্রাদ্ধদানং। 

ষড়বিংশে পুর প্রবেশঃ। সপ্তবিংশে রাঁজ্যাভিষেকঃ| অষ্টবিংশে প্রকৃতি সাত্বনং আভ্যুদয়িকং 

দানঞ্চ। উনব্রিংশে ভীল্মং প্রতি আগমনং তদ্দিনমারভ্য ত্রিংশদ্ দিনানি শিষ্টানি ইতি জেয়ম্।, এই 
ব্যাখ্য! কত দূর সঙ্গত তাহ চিন্তাশীল পাঁঠকগণ বিচাঁর কারয়! দেখিবেন। প্রব্কত প্রস্তাবে ভীম্মের 
পতনের দিন হইতে একমাস (২৯ ৰা ৩* দিন) গঙ্গাতীরে অবস্থান ও অন্যান্য ক্রিয়া 

সম্পাদনের পর ৩১ দিনের মধ্যে রাঁজ্| ভিষেক প্রভৃতি কার্য সম্পাদনান্তে পরদিন শ্রীরুষ্ণ ভীম্মদেবের 

সমীপে গিয়া বলিলেন আপনার জীবিতক!লের আর ৫৬ দ্দিন অবশিষ্ট আছে। সুতরাং 

ভীম্মদেব শরশয্যায় সর্বসমেত (৩১৫৬, বা) ৮৭ রাত্রি কাটাইয়া ৮৮তম দিবসে দেহত্যাগ 

করেন। ভীত্মদেবের বাকের অর্থও ইহাই। এঅষ্টপঞ্চাশতং" শব্দের অর্থ অষ্ট-পঞ্চ ( অষ্টাধিক 
পঞ্চ, ৮+৫-১৩) অশতং শতাদ্ হীনং অর্থাৎ (১০*-১৩, বা) ৮৭ রাত্রি। আমার মনে হয় 

এই শ্রোকে এটি “বাসকুট'। নীলক্ অন্যত্র তীম্মপর্বের ১৭ অধ্যায়ের ১২ গ্লোকের 

টাকায় বলিতেছেন £- অশতং -শতহীনং যথাস্যাৎ তয়ে! অষ্টপঞ্চ অষ্টপঞ্চাশৎ বাত্রয়ো 

ব্যতীতাঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ম। বিলোম শোধনাৎ অষ্টপঞ্চাশদ্দ উনং শতং রাত্রয়ো দ্বাচত্বারিংশদ্ 

রাত্রয়ো ব্যতীতাঃ ইত্যর্থ'। তথা য পৌষ রৃষ্টাষ্ঈমীতে মাঘস্তর্লপঞ্চম্য।ং তাবতী 

দিনসংখ্য] পূর্যতে'** অর্থাৎ 'অষ্টপঞ্চ' অর্থ ৫৮, অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ অর্থ ( ৯০০-৫৮, বা) ৪২ 

রাত্রি। তিনি পৌষ কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীগ্মের পতন স্বী্ণার করিগা ইহার ৪২ দিন পর পৃণণিমান্ত 
মাঘস্তক্লা পঞ্চমী তিথিতে ভীক্মদেবের দেহত্যাগ ঈদৃশ এক ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়াছেন। মনে হয় 
এই ব্যাখা! অপর কোনও টীকাকারের। এইব্যাখ্যা স্বীকার করিলে শ্রীকুষ্জ বাক্যের সহিত 

সামঞ্জন্ত মোটেই রাখা যায় না। তাই তিনি ৫৮রাত্রি শ্বীকার করিয়া পঞ্চাশতং ষটু চ' এর 
একটি কষ্ট কল্পিত অর্থ লইয়া কোনও প্রকারে সামঞ্জন্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শর- 

শয্যায় শয়নের ৮৭ দিন পর তীম্মের দেহত্যাগ ও এই অর্থ গ্রহণ করিলে মহাভারতস্থ সমস্ত 

বাক্যের সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা হইবে। এ হিসাবে শ্রীকষ্ণ বাক্যান্থ্যায়ী জ্যেষ্ঠা অমাবন্তায় যুদ্ধারস্ত 
দিন হইতে (৯+৮৭, বা). ৯৬ দিন পর উত্তরায়ণ ও ভীয্মের দেহত্যাহ দিবস পাওরা যায়। 

এই ৯৬ দিন পাইলেই অনুমান ৩১০০ গ্রী' পৃণ ভারতযুদ্ধের কাল হইবে তাহা গ্রবোধবাবুও স্বীকার 
করিয়াছেন । (ক্রমশঃ) 



হযায়প্রবেশ 
পণ্ডিত দ্রীঅমরেজ্্রমোহন তর্কতীথ” 

প্রথম অধ্যায় (শান্ারস্ত ) 

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় বেদবিষ্ভার ন্যায় আহ্বীক্ষিকী বা ন্ায়-বিদ্বা মান্ব- 
সমাজের কল্যাণার্থ পরমেশ্বরই স্থষ্টি করিয়াছেন, কোনও মনুষ্মের মনীষা হইতে ইহার প্রথম 
আবির্ভাব হয় নাই ১। অতএব স্ায়-বিদ্যার আর্দি উৎপত্তি কাল নির্ণঘ় কর! কঠিন। আজ 
হইতে কতকাল পূর্বে মহধি অক্ষপাদ কুত্ররপে স্ঠায়বিদ্যা প্রচার করেন তাহাও নিঃসন্দেহে 
স্থির করা যাঁয় না। তথাপি ন্ায়শাস্ত্রের গ্রস্থসমুদ্রায় মধ্যে প্রচলিত ্তায়সথত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 

এবং অন্য স্তায়গ্রন্থ সকলের উপজীব্য ইহাতে সন্দেহ নাই। ন্তায়-স্ত্রের রচনাকাল মহাভারত 

রচনাকাঁলের পরবর্তাঁ নহে এরপ স্বীকার করিবার কারণ আছে | সুতরাং স্তায়স্ত্র লৌকিক 
সংস্কত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ইহ! বলিতে পারা যায়। 

"্পাজেক্ নাম 

আহ্বীক্ষিকী, তর্কবিদ্যা, স্তাঁয়-বিদ্যা, স্তায়বিস্তর প্রভৃতি শব সাধারণতঃ ন্যায়শান্ত্রকেই বুঝাইয়া 

থাকে। জৈনগ্তায়ে "অত্র যৌগাঃ৮” বলিয়া অনেক স্থলে ৩ যে সকল মতবাদ উল্লিখিত হুইয়াছে 
মহধি পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে তাহা পাওয়া! যায় না, কিন্ত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এরূপ 

মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় প্রাচীনেরা পন্ঠায়-শান্ত্র" অর্থেও “যোগ” বা 

“যোগশান্ত্র শব্ধ প্রয়োগ করিতেন, এবং তদনুসারেই ন্তায়মতাবলম্বীদিগকে “যৌগ” বা 
“যৌগিক” বলা হইত। 

মহধি অক্ষপাদ ও মহধি কণাদ উন্চয়েই যোগী ছিলেন। যোগবলেই মহধি অক্ষপাদ 

১। তানুবাচ সুরান্ সর্বান্ স্বযভূর্তগবাংস্ততঃ। 

শ্রেয়োহহং চিন্তয়িষ্যামি ব্যেতু বো! ভীঃ সুরর্বভাঃ ॥ ২৮॥ 

ততোহধ্যার়সহশ্রাণাং শতং চক্রে স্ববুদ্ধিজম্। 

যত্র ধর্মস্তখৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ ॥ ২৯ ॥ 

নী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্তা চ তরতর্ধত। 

দণডনীতিশ্চ বিপুল! বিভ্তান্তত্র নিদর্শিতাঃ | ৩৩। 

( শাস্তিপর্ব, ৫৯ অধ্যায় ) 

২ প্রীমস্তগবদ্গীতার *রহ্মহৃত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈ:* এই প্লোক হইতে ্ষনুত্র মহাভারতের পৰে 
রচিত ইহা! গাওয়া যার। ব্রহ্ষনুত্রে ডারমত খওন করায় মহরধি কৃষণঘৈগায়নের প্রতি মহর্ধি গৌতম তুদ্ধ হ্ইয়াছিলেন 
ইহা পরে ব্য হইবে । 

৩। রত্বাকরাবতারিকা। 



৩৪৪ শ্রীারতী [২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ জানিয়' স্তায়থত্র এবং মহধি কণাদ দ্রব্যাদি পদার্থের তত্ব- 
জ্ঞান লাভ করিয়! বৈশেষিক সুত্র রচন] করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রসিদ্ধির ফলেই 

ন্যায়মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া “যৌগ” শবের প্রয়োগ হইত কিনা বল! যায় না। 

পক্ষান্তরে "ন্যায় ও বৈশেষিক" উভয় মতেই পরমাণুকারণবাদ স্বীকৃত হওয়ায় 
পরমা গুদ্বয়ের যোগ অর্থাৎ সংযোগ স্থষ্টির প্রথম ও প্রধান কারণ বলা হুইয়াছে। পূর্বে অন্য কোন 

আস্তিক দর্শনে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার।ই উক্ত মতবাদের প্রথম প্রবর্তক । 

এজন্য পরমাণু কারণবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত মতাবলম্বীদ্িগকে “যৌগ” বলা হইত 

ইহাও বলা যাইতে পারে। 

»পাজক্াণক নাহ 

ভাষ্যকার বাঁৎস্তায়ন, বািককাঁর উদ্দ্যেতকর, আচার্য শঙ্কর, বাঁচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি 
গ্রাচীনগণ স্তায়সত্রকার মহধিকে অক্ষপাদ নামে টর্লেখ করিধাহেন | ছ্ুতরাং শাস্্কারের 

অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। অক্ষপার্দের গৌতম এবং গোতম নামও প্রসিদ্ধ। 
গোতম খবি সথত্রকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্ হুত্রকার গৌতম নামে বিখ্যাত। 
তিনি নিজের যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধ মত সকল খণ্ডন করিয়! প্রতিবাদিগণের চিত্তে খেদ 
উৎপন্ন করিতেন এইজন্য তাহাকে গোতম বলা হয় ১। বংশের প্রতিষ্ঠাতা পিতামহ বা আরও 

উধণতন পুরুষের নামানুরূপ অধস্তন বংশধরের নাম রাখিবার রীতি বত'মান কালেও প্রচলিত 

আছে। শ্ুত্রকার মহর্ষি গোতমবংশীয় হওয়ায় এইরূপেও তাহার গোতম নামে গ্রসিদ্ধি থাকা 

অসম্ভব নহে। স্বন্দপুরাণে মহর্ষি 'অক্ষগ্রাদকে অহ্ল্যার পতিরূপে উল্লেখ কর৷ হইয়াছে ২ 
মহাভারতে দেখ! যাঁয় অহল্যার পতির নাম মেধাতিথি | এই মেধাতিথিও নামই মহর্ষি অক্ষ- 
পাদের প্রকৃত নাম ঝলিয়। মনে হয়। অহল্যাবৃত্বান্ত রাশাঁয়ণে বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক 

ইহাতে সন্দেহ নাই। সুগ্রাচীন মহাকৰি ভামের “প্রতিমা” নাটকে দেখিতে পাওয়] যায় 

রাক্ষসরাজ রাবণ স্তায়-শান্ত্রে মেধাতিথি: ছাত্র বলিয়া সীতাঁদেবীর নিকটে আত্মপরিচয় দিতেছেন। 

গোরাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গৌতম উচ্যতে | 

গোতমান্থযজন্মেতি গৌতমোহপি স চঞক্ষপাৎ॥ 
দেবীপুরাণ শুস্তনিশুস্তমথন পাদ, ১৩ অধ্যায়। 

২। অক্ষপাদে! মহাযোগী গে'তমাখ্যোহভবন্মুনি | 
গোদাবরীনমানেতা৷ অহল্যায়া; পতি; প্রভুঃ॥ 

মহেহ্বরখণ্ডে কুমারিক! থণ্ড, ৫৫ অধ্যায় ৫ শ্লোক। 

মেধাতিধির্মহাগ্রা্জো গৌতমস্তপসি স্বিতঃ। 

বিশৃপ্ভ তেন কালেন পত্ধ্যাঃ সংস্থাব/তিক্রমম্ ॥ 

শাস্তিপর্ব, মোক্ষধমপর্ব ২৬৫ অধ্যায়। 

১ 

ও 



মাঘ, ১৩৪৬] ্যায়গ্রবেশ ৩৪৫ 

দিতেছেন।১ ইহাতে বুঝ! যায় মেধাতিধি রাবণের সমকালীন এবং গ্তায়-শাস্তক্ত এইরূপ 
প্রসিদ্ধি মহাকবি ভাসের সময়েও ছিল। অতএব স্ঠায়-্ত্রকার মহধির প্রত নাম মেধাতিধি, 
গৌতম ও গোতম এই ছুইটা নাম গোত্রান্থপারী বলা যায়। 

্ায়-সথত্রকার মহধির অক্ষপাদ নামসম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ-_ 
মহধি বাদরায়ণ পরমাণুকাঁরণবাদ প্রতৃতি স্তায়মত খণ্ডন করায় আচার্য গৌতম রুষ্ট 

হইয়া ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন যে তুমি গুরুদ্রোহী, আমি এই নেত্র দ্বারা আর তোমার মুখ 
দর্শন করিব না। তখন মহুধি ব্যাসদেব গুরু গৌতমকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ব্রন্সত্রে 
শুধমূল তর্কেরই খণ্ডন করা হইয়াছে এবং এ্ররূপ খণ্ডন করিতেও স্যায়ান্থসারী পদ্ধতিই অবলদ্বিত 
হইয়াছে, সৃতরাং তিনি নিজ গ্রন্থে গুরুবাক্যের প্রমাণ্যই স্বীকার করিয়াছেন, গুরুদ্রোহী হন 
নাই। শিত্টের এই উত্তরে মহধি মেধাতিথি সম্বষ্ট হইলেন এবং নিজ বাক্যের পত্যতার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া যোগবলে চরণে চক্ষু স্থষ্টি করতঃ তন্বারা প্রণামকালে মহষি ব্যাসের মুখাবলোকন 
করিতেন ।২ 

স্প জর ও স্পাআকা লেন্স লৌলসব 
অতি প্রাচীন এবং জগৎপজ্য মহধি ব্যাসদেৰ প্রদুখ শিষ্যগণের গুরু কেবলমাত্র ইহাই 

যায়স্ত্রকারের অসাধারণ গৌরবের হেতু নহে, তাহার রচিত ন্যায়স্ত্রও তাহার অক্ষয় কীতি 
ঘোষণা করিতেছে । বন্ততঃ স্যায়দর্শনে উদ্ভাবিত নিয়ম প্রণালীর এমনই একটি বিশেষত্ব আছে 

যে বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ অনেক বিষয়ে তাহার সহিত একমত হইতে না পারিলেও আস্তিক, 
নাস্তিক সকল সম্প্রদায়ই তাহার প্রবতিত নিয়মসমূহ মানিয়। লইতে বাধ্য হুইয়াছেন। কারণ 

্যায়সত্র প্রদশিত নিয়ম প্রণাঁলীর ভিত্তির উপরে গ্রতিষ্ঠিত.না হইলে বিশৃঙ্খল বিচারের দ্বার! সঙ্গিগ্ধ 
বিষয়ের কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব হয় না, ইহ! সকলেরই স্বীকার্য। দ্ুৃতরাং স্ব-সিদ্ধান্ত অব্যাহত 
রাঁখিবার জন্য কোন সম্প্রবায়ই গ্যায়শাস্ত্রের বিচারগ্রণালী পরিহার করিতে পারিতেন না। 

ভগবান্ শঙ্করাচার্য বিবতবাদ অবলম্বন করিয়া তৎ্কাঁলে প্রচলিত অন্ত সমস্ত দার্শনিক 

সিদ্ধান্তেরই যথেচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্ত তিনি গ্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যের 

উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, অন্ত কোনও শান্ত্রকারের বাক্য দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। 

্যায়সিদ্ধান্তের প্রতিবাদী হইয়াও তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তের অন্ুকূলরূপে স্তায় দর্শনের দ্বিতীয় সুত্র 

উদ্ধার কালে “তথাচ আচীর্যপ্রণীতং ন্তায়োপবুংহিতং সত্রম্” ( বেদাস্ত দর্শন ১ অধ্যায় ১ম পাদ 

৪র্থহৃত্র) এইরূপ উক্তিদ্ার! স্ায় হুত্রকারের প্রতি যে সন্মান দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। মিরার 

১ ভো: কাশ্তপগোত্রোইশ্থি । সাঙ্গেোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম শান্ত্ং, মাহেশ্বরং বেদশাস্ত্রং, বাহর্পত্ম্ 
অর্ধশাস্ত্র, মেধাতিথেন]ায়শান্্ং, প্রাচেতসং শ্রান্ধকল্পং চ। প্রতিম। €ম অন্ক। 

২ দেবীপুরাণের শুস্তনিশুন্তমুখনপাদের কয়েকটা শ্লোক উক্ত কিংবাদস্তীর মূল বলিয়৷ অনেকে মনে করেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত স্ঠায়দর্শনের ভুমিকা! দরষ্টব্য। 

৪:৪8 
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স্পাজেন্ল উদ্দেস্য 
বৈশেষিক শাস্ত্র ভায়ের সমানতঙ্ত্র, অতএব আপাত দৃষ্টিতে সায় শান্ত ও বৈশেষিক শাঙ্ত্ের 

উদ্দেশ্ত বিভিন্ন যনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই ছুই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ঠ একই। মহধি গৌতম ন্তায় 
শাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝাইতে 'নিঃশ্রেয়স” শব্ধ ব্যবহার করিয়[ছেন। 'নিঃশ্রের়স' শবের অর্থ অপবর্ 

বামুক্তি। মুক্তি অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও “নিঃশ্রেয়স' শবে অন্য সকল প্রকার মঙ্গলও বুঝাইয়া থাকে । 

অতএব এীহিক সাধারণ শুভ হইতে পরম মুক্তি পর্যন্ত মানবসমাজের সর্ববিধ শ্রেয়োলাতই 

্যায়শান্ত্রের উদ্দেশ । মহধি কেবলমাত্র মুক্তি বুঝাইতে অন্তাত্র অপবর্ণ শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্রারস্ভতে তাহা না! করিয়া “নিঃশ্রের়স” শব্দ ব্যবহার কেন করিয়াছেন, 

তাহার কারণ চিন্তা করিলে উক্ত উদ্দেশ্তই পরিস্ফুট হয়। 
মহধি কণাদ ধর্মনিবূ্পণের উদ্দেশ্টে বৈশেষিক স্থত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে উক্ত 

হইয়াছে ধর্ষের ফল অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, কিন্ত পদার্থতব্ক্ঞনের ফল ব্যক্ত করিতে তিনিও 
নিঃশ্রেয়ল কথাটাই ব্যবহার করিয়ছেন। অতএব পদার্থবিষ্ঠ1 বিষয়ে সায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের 

উদ্দেশ্য পৃথক নহে। 

প্রাচীনেরা শবের যোগলতভ্য অর্থাৎ শবের প্রকুতি প্রত্যয় বিভাগে (4611596101) লত্য 

অর্থ হইতে বূট্টিলভ্য বা! প্রসিদ্ধ অর্থের প্রাধাগ্ণ স্বীকার করিতেন১ ১ তদন্ুসারে এই শাস্ত্রে 

অপবর্গই গ্রধানতঃ আলোচনার বিষয়। হ্ত্রকারের 'নিঃশ্রেয়+শব ব্যবহারের মুলে এইরূপ 
অভিপ্রায় থাকাও অসম্ভব নহে। 

এই শাস্ত্র হইতে অন্যবিধ শ্রেয়োলাত কিরূপে হইতে পারে তাব্যাদিতে তাহ] সংক্ষেপে 

গ্রদশিত হইয়াছে । এক্ষণে দেখিতে হইবে প্রধান বিষয় অপবর্গের লাভে ইহার উপযোগিতা 

কিরূপ। 

সপাজেন উপমোগিতা 

মুক্তির স্বরূপ কি এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। তবে মুক্তিবাঁদীরা সকলেই 
স্বীকার করেন যে- “কেহ মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় আর তাহাকে সংসার ভোগ করিতে হয় 
ন1।” ম্ুতরাং “চিরকালের জন্য সর্বহুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি” এইরূপ বলিলে কাহারও আপতি 

হইবে না। তাই স্ুত্রকার “তদত্যন্তবিমোক্ষোইপবর্গঃ বলিয়া এ সর্বসম্মত অংশটাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

উক্তরূপ অপবর্গ বা! মুক্তি ছুঃখের মুলোচ্ছেদ করিতে না পাঁরিলে কখনই সম্ভব হয় না। 

দুতরাং উহার জন্য দুঃখের মুল কারণ অনুসন্ধান করা আবস্তক। ছুখে প্রাণীরই ধর্ম, প্রাণহীন 
কাঠ প্রস্তরাদির ছুঃখ হয় না। গ্রণিধাঁন করিলে ইহাও স্পষ্টরূপ্ই বুঝিতে পারা যায় যে সকল 

ছুঃখের পূর্বক্ষণেই প্রাণীদিগের বিষয়বিশেষে কোনরূপ জ্ঞান অন্মিয়া থাকে । অসহা শীত উষ্ণ 

১ লন্বাত্তবিক! সতী রূটিভ'বেদ্ যোগাপহারিণী। 
কল্পুনীয়া তু লভতে নাত্বানং ঘোগবাধতঃ ॥ কুষারিলভট । 



মাঘ, ১৩৪৬ ] স্যায়প্রবেশ ৩৪৭ 

ভোগে সন্তানের পীড়াদি অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে ছুংখ হয় ইহা! অন্ুভবসিদ্ধ। অতএব বিষয়জনিত 

জ্ঞ(নই লকল হুঃখের মূল কারণ ইহ1 অবাধে বলা যাঁয়। প্ররূপ জ্ঞান জন্ম বা শরীরাদি বস্তর সহিত 
আত্মার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্ম! নিত্য ও সর্বব্যাপী ইহ! শান্্ীয় সিদ্ধান্ত । 

অতএব কোনও দেশে বা কালে এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্ত থাকিলেই উবার সহিত 
আত্মার সংযোগ অবশ্থস্তাবী হওয়ায় জ্ঞান ও তাহার কার্য দুঃখ অবশ্ঠস্তাবী হইয়া পড়ে ১। 

£দ্বিতীয়াদ্ বৈ তয়ং ভবতি* এই উপনিষদ বাক্য হতেও ইহা প্রমাণিত হয়। এই পথে বিচার 
করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আত্মা চিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্ত বত্মান থাকিতে দুঃখের অত্যন্ত- 

নিবৃত্তি ৰা মুক্তি হইতেই পারে না। অতএব ছুঃখনিবৃত্তির জন্ত সমগ্র জগতের বিনাশ একান্ত 
আবশ্তক। এই বিপুল বিশ্বত্রক্জাওও যে প্রত্যেক মন্তুষ্যেরই চেষ্টার ফলে রৌদ্রসন্তপ্ত মৃৎপাত্রস্থিত 

বারিবিন্দুর স্তান্ম নিশ্চিহ্ৃদপে নষ্ট হইতে পারে, ভগবান্ শঙ্গরাচার্য বিবতবাদ অবলম্বনে তাহাই 

দেখাইয়াছেন। 
আচার্য অক্ষপাদের দৃষ্টি অনুরূপ। সমস্ত ছুঃখেরই মুল কারণ জ্ঞান, আত্ম! জ্ঞানের নিমিত্ত 

শরীরাদি বস্তর অপেক্ষা রাখে ইহা তাঁহারও সন্মত। তবে যে কোন বস্তর সহিত সংযোগ 

হইলেই যে জ্ঞান এবং তাহার ফল দুঃখ অবশ্থস্তাবী ইহা! তিনি স্বীকার করেন না। হ্থুতরাং 
এইমতে দ্বিতীয় কোন কোন বস্ত থাকিলেও ছুঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গ হইতে পারে। দ্বৈতবাদীরা এই 
দৃষ্টিকে তিত্তি করিয়াই মুক্তিসৌধ রচন1 ও তাহার সোপাঁন আবিষ্কার করিতে যত্্ করিয়াছেন। 

বিষয়-জ্ঞান ছুঃখের কারণ ইহা! সত্য। কিন্তু সকল জ্ঞ|নই দুঃখের কারণ নহে। যথার্থ 

জ্ঞান বা প্রমা এবং অযথ।র৫ জ্ঞান বা ভ্রম-_-এই দ্বিবিধ জ্ঞানই ছুঃখের কারণ হইতে পারে কিন্ত 
এরূপ সমস্ত জ্ঞানেরই মূলে যে আর একটা জ্ঞান রহিয়াছে তাহা অযথার্থ ঝা ভ্রম ইহা সর্বসম্মত। 
উহ| শরীরাদি অনাস্ম-বস্তুতে আত্ম-বুদ্ধি । আমরা এ বুদ্ধিকে “আমি ব্রাঙ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি 
স্থল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, অমি কত” ইত্যাদি নান আকারে অনুভব করিয়া থাকি। আত্মা 

ও অনাত্বা-শরীরাদির এই ত্রমাত্মক অতেদ-বুদ্ধি হইতে আমার পুত্র, আমার অর্থ, আমার বাড়ী 
ইত্যাদি নানাবিধ অযথার্থ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভ্রম জ্ঞানকে সাংখ্যে ও 
বেদান্তে অজ্ঞান বা অবিদ্ধা বলা হয়। আত্মার স্বরূপ যথার্থতাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে 

আর পৃর্বোক্তরূপে ভ্রম হইতে পারে না এবং তখনই ছুঃখের মূলোচ্ছেদ হওয়ায় দুঃখ হইবার কোন 

সম্ভাবনাই থাকে না বলিয়া অপবর্গ বা! মুক্তি লাভ হয়। 

মুক্তির চরম কারণ এই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্ত আত্মার উপাসনা করিতে হয়। 

এই উপাসনা ব্রিবিধ__ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। 

আত্মার স্বরূপ কি তাঁহ। প্রথমতঃ শ্রুতিবাঁক্য বিচার করিয়া! বুঝিতে হয়। ইহা! শ্রবণ, 

প্রথম উপাসন1। শ্রুতিলন্ধ আত্মজ্ঞান সুদৃঢ় না হইলে সমাধি লাভ সম্ভব হয় না, এজন্ত আতিবাক্যা- 
সমস জী শ্শ অপ 

১. “গ্রষদৃশ্তয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ” । পাত দর্শন ২1১৭ নুতন। 
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সারে 'আত্মা শরীর গ্রস্ৃতি সকল অনাত্মববস্ত হইতে তিন্ন এইরূপ অনুমান করিতে হয়। ইহাই 
আত্মার মননরূপ উপাসনা । এই দ্বিতীয় উপাসন৷ দ্ুনিশ্পন্ন হইলেই আত্ম-সাক্ষাৎকারের মুখ্য 

কারণ নিদিধ্যাসনরূপ তৃতীয় উপাসনা সম্ভব হয়। নিপূর্ব ধ্যে ধাতুর অর্থ দর্শন বা সাক্ষাৎকার। 
ম প্রত্যয় যোগে উহার অর্থ হয় সাক্ষাৎকারবিষয়ক ইচ্ছা । এই ইচ্ছা প্রবল হইলে চিত্ব একাগ্র 
হয়। ফলে সমাধি লাত ঘটে। ফলতঃ নিদিধ্যাসনের অর্থ মমাধি। মু'তরাং আত্মসাক্ষাতৎ্কারে 

মননের আবশ্তকত] অপরিহার্য । 

“আত্মা মকল অনাত্মববস্ত হইতে ভিন্ন* এইরূপ অনুমান কিন্তু আত্ম৷ ও তদিতর সকল 

বস্তর জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাত করিতে হইলে 
মানুষকে সর্বন্ততার শক্তি অর্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব। অতএব আত্মজ্ঞানার্থীকে 

সলরূপে অর্থাৎ মামান্তাকারেই সকঞ্জ 'বস্তর জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। এই জ্ঞানের জন্য 

যাবতীয় বস্তর শ্রেণীবিভাগ বিশেষ আবশ্তক | এই উদ্দেশ্তেই হ্ত্রকার মহষিবয় শাস্তারস্তেই 
সকল বস্তর বিভাগ গ্রদর্শন করিয়াছেন । 

এইরূপ বিতাগের প্রসঙ্গে পদার্থতত্ব সম্বন্ধে তাহারা যে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন তাহা 

বত'মান কালেও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে । 

একটা কথ! মনে রাখিতে হইবে যে, শান্ত্রকারগণ বস্তসমুদায়ের যে বিভাগ করিয়াছেন 

তাহার অর্থ- কতকগুলি বস্ততে একটা অথবা একজাতীয় অনেক বিশেষ ধর্ম দেখিয়! উহার ধর্মী 

বা আশ্রয় বস্তগুলির কোনও একটা সাধারণ নাম বা সংজ্ঞা নির্দেশ মাত্র। ইহার দ্বারা কোনও 

বস্তর স্বরূপগত হানি বা বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। নুতরাং কোনও বন্তর নবাবিষ্কত কোন 
গুণের পরিচয় পাইয়া উহার অন্তন্বপ বিভাগ ব| সংজ্ঞা করিলে তন্দারা শাস্ত্রের সহিত বিরোধ 

ঘটিবার সম্ভতাবন! নাই। 

বিভাগ 

পর্বে পদীর্ঘবিভাগের আবশ্তকতা দেখান হইয়াছে। এই বিভাগ ব্রা কি 
তাহা এখন বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন বস্ত নিরূপণ করিতে হইলে উহ্থার কারণ, কার্য 
প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । বিতাগ সম্বন্ধে আলোচনা 

করিলে দেখা যায় যে, বিভঙ্যমাঁন বস্ত্র অনেক ব! বহু হওয়া! আবশ্তক। একটা মাত্র বস্তুর কখনও 

বিভাগ হইতে পারে না| যে বস্তসমুায়ের বিতাগ করিতে হইবে তাহাদের সর্বসাধারণ কোনও 

ধর্মথাকা চাই। এ ধর্মকে সামান্যধর্ম বলে। এ সামান্ধর্মবিশিই্ই বস্তর এমন কতক- 

গুলি বিশেষ ধর্ম থাক চাই যাহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ। বিশেষধ্মগুলির মোট সংখ্যা লইয়াই 
বিভাগে সংখ্যা নির্দেশ হইয়। থাকে । অতএব বলা যায় যে__ 

সামান্ত ধের দ্বারা অবগত বস্ত সমুদায়কে বিশেষে বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া যে 
নিদেশি করা হয়, এ নিদেপিই বিভাগ । 
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প্রশ্ন। পদার্থ কয়প্রকার ? 

উত্তর। পদার্থ সাত প্রকার১ --(১) দ্রব্য (২) গুণ (৩) কম (৪) সামান্য 

(৫) বিশেষ (৬) সমবায় ও (৭) অভাব। (এই নিদেশিই বিভাগ ) 
পদার্থত্ব বা প্রমেয়ত্ব উল্লিখিত দ্রব্যাদি সাতটা বস্ততেই বতমান রহিয়াছে। অতএব 

উহা! সামান্য ধর্ম। উহার সাহায্যে সমুদায় বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে একটা স্কুল জ্ঞান হয় 

তাহা! অস্বীকার করা যায় না । (১) ভ্রব্ত্ব (২) গুণত্ব (৩) কমত্ব (৪) সামান্ত্ 

(৫) বিশেষত্ব (৬) সমবায়ত্ব (৭) অভাবত্ব এই সাতটী ধর্ম পদার্থত্বের অন্তর্গত বা ব্যাপ্য এবং 

উহার] পরম্পরবিরুদ্ধও বটে | অন্তএব পূর্বোক্ত নিদেশ “বিভাগ' হইতে পারিল। 

'বঙ্গদেশবাী মানুষ মুসলমান ও অমুসলম।ন তেদে দ্বিবিধ ইহা অপর একটা বিভাগ । 
এই উদ্দাহখণে এতদ্দেশীয় মন্ুযষ্যের! বগ্গবাসিত্'রূপ সামান্জ ধর্মদ্বার| পরিচিত হইতেছে। মুল- 

মাঁনত্ব ও অনুসলমানত্ব এই দুইটা উহার অবান্তর ধর্ম, এবং উহারাও পরম্পর-বিরুদ্ধ | 

বিাগকত ইচ্ছান্ুসারে অবান্তর ধমগুলিকে অন্ন বা অধিক বলিয়া গ্রহণ করতঃ 

বিভাগে সংখ্যার হার বা বুদ্ধি করিতে পারেন। এই বিষয়ে তিনি স্বাধীন। যেমন, উক্ত 

স্থলেই 'বদেশীয় মানুষ হিন্দু, মুলমান, বৌদ্ধ, শ্রীষ্টান তেদে চতুবিধ এই প্রকারেও বিভাগ 
করা যাইতে পারে। 

প্রবিভাগ 

বিভাগে যাহার! বিশেষ ধর্ম উহ্থাদিগের কোনটাকে সাধারণ ধমূপে গ্রহণ করিয়া 

তাহার অন্তর্গত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বারা বস্তনিদেকে প্রবিভীগ কহে । কোনও বস্তার প্রবিভাগ 

করিতে হইলে প্রথমতঃ বিভাগ করা আবশ্তুক। 
যথা) পদার্থ দ্বিবিধ__তাৰ ও অন্ঠাব। ভাঁবপদার্থ ছয় প্রকার--(১) দ্রব্য (২) গুণ (৩) 

কর্ম (৪) সমান্ত (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায়। এই শেষোক্ত বিভাগকে গ্রবিভাগ বলা হয়। 

১. বিষয়ন্ব প্রতিযোণিহ তত্বাক্তিত্ব প্রভৃতি নব্য স্ভায়ে সববত্র ঈলভ পদার্থগুলিও এই সপ্ত প্রকারের অন্তত । 

কেহ কেহ মনে করেন এগুলি অতিরিক্ত, এই বিভাগের অন্তর্গত নহে] মুক্তিলাভে এই সাতটাই সমধিক উপযোগী হওয়ায় 

মহর্ষি, ইুহাদেরই বিভাগ করিয়াছেন। ভাম্তকার বাৎন্তায়নও এই কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। (প্রমেয়সৃত্রভাষ্য ) 

২ ভ্রবাত্ব কেবল ড্রবোই থাকে, গুণ কর্ম প্রভৃতি আর কোন বন্ততেই থাকে না; এইরূপে গুণত্ব কেবল গুণেই 

খাকে দ্রব্য বা কর্ম গ্রাভৃতি অপর কিছুতেই থাকে না। অতএব ড্বাত্ব গুণতব প্রভৃতি ধর্মমকল পরস্পর বিরুদ্ধ। একত্র 

থাকিতে না পারাই বিরোধ। যাহার একত্র থাকিতে পারে ন1 তাহারাই পরস্পর বিরুদ্ধ, এই লোকব্যবহার শান্কেও 

নমানভাবে চলে। 
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ভনম্ষণ ও হনক্ষ্য 

বিভাগ-প্রকরণে বল। হুইয়াছে_বিশেব ধর্মগুলি পরম্পরবিরুদ্ধ হওয়া! আবশ্তক | এ 

বিরোধের জ্ঞান উহ্বাদ্িগের আশ্রয় বা ধর্মীর লক্ষণ ব্যতীত হইতে পারে না। এজন্ত সাধারণতঃ 

লক্ষণ ও লক্ষ্য কি তাহা বুঝা আবশ্তক | 

লক্ষণ, অসাধারণ ধম? ব্যাবতণ্ক ধর্ম প্রভৃতি শবে একই অর্থ বুঝায়। ব্যাবতণক 

তেদক, অর্থাৎ যে ধর্ম বা গুণের দ্বারা কোন বস্তুকে অন্তান্ত সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া 

বুঝা যায়, এ ধর্মবা গুণই উক্ত বস্তর লক্ষণ, আর যে বস্তটাকে পৃথক করা হইল উহাই 
এঁ লক্ষণের লক্ষ্য । 

ফলতঃ প্রশ্নবাঁক্যে যে শব্ষের অর্থ অবলম্বন করিয়। জিন্স! হয় সেই শব্ষের অর্থই লক্ষ্য 

এবং যে শবের দ্বার| এ জিজ্ঞাসার নিবৃক্তি হয় সেই শবের অর্থই লক্ষণ। যেমন কেহ প্রশ্ন 
করিল--গরু কাহাকে বলে? উত্তর হইল-_যাহাঁর গল্কম্থল১ আছে ( গলকঘলবান্ গৌঃ ) 
তাহাই গোরু। 

এখানে গিরু' শব্দের অর্থ লইয়াই প্রশ্ন হইয়াছে, সুতরাং গো"মাত্রই “লক্ষ্য । উক্ত 

প্রকার উত্তর পাইলে “গো” ব্ষিয়ে আর জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব “গলকম্বল” গরু'র লক্ষণ । 

ফলতঃ যাহা যে বস্তর অসাধারণ ধর্ম, সেই বস্ত্র উহাই লক্ষণ। এই হিসাবে “গোত্ব-জাতিও 
“গরু”র লক্ষণ হইতে পারে। 

এইরূপে তেজঃ কি ? এই প্রশ্বে তিজগ? বসত লক্ষ্য । উত্তর-যাহার স্পর্শ উষ্ণ তাহাই 

€তেজঃ (উষ্ণম্পর্শবৎ তেজ) উষ্ণম্পর্শ কি এবং কাহার স্পর্শ গরম তাহা! বালকেরও 

প্রতাক্ষসিদ্ধ। ন্ুতরাং উক্ত প্রকার উত্তর প|ইলে “তেজঃ কি? এই প্রশ্ন আর হয় ন|। 
অতএব তেজঃপদার্থের লঙ্গণ_উ-্স্পর্শ | 

লক্ষণ দ্বিবিধ__ব্যবহার সাধক ও ইতর-ব্যাবতকি। 
ব্যবহার-সাধক-__যে লক্ষণের দ্র! লক্ষ্য বস্তরটির কেবল পরিচয়ই হইয়া! থাকে কিন্তু অন্ত 

বস্তর (অলক্ষ্যের ) তেদ সিদ্ধ কর! যায় না, তাহ! ব্যবহার সাধক লক্ষণ। 

যেমন, পদার্থের লক্গণ_প্রমিতিবিষয়ত্ব বা প্রমেয়ত্ব। এমন কোনও বিষয় নাই বা 

হইতে পারে না! যে বিষয়ে গ্রমিতি, গ্রম! বা যথার্থজ্ঞান হয় না। অতএব পদার্থমাত্রই গ্রমেয় 

বা প্রমার বিষয়। সুতরাং প্রমেয়ত্ব মকল পদার্থেই আছে এবং সকল পদার্থ ই এই লক্ষণের 
লক্ষ্য, অলক্ষ্য কিছুই নাই। এগন্য “প্রমিতি-বিষয়ত্ব"রূপ লক্ষণ কাহারও ভেদ গন্ধ করিতে পারে 

নাঁ। অতএব “গ্রমিতি-বিবয়ত্ব” ব্যবহার সাধক লক্ষণ। ( ক্রমুশঃ) 

১ যে অবয়বসগ্সিবেশ থাকায় গরুকে অর্ধ, মহিষ প্রভৃতি মজাতীয় চতুপ্পদ এবং মনুত্ বৃক্ষ প্রভৃতি সমস্ত 

বিজাতীয় বন্ত হইতে ভিন্ন বলিয়! বুঝা! যায় এ অবস্বব-সন্নিবেশের নাম “গলকগ্বল"। গলকম্বল ছোট, বড়, ধাড় ও গাভী 

সকল গরুতেই থাকে এবং গর ব্যতীত অপর কোন বন্ততে থাকে না। ্ 



দেবী সরস্বতী 
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্াভূষণ 

দেবতত্বের আলোচনা! করিতে গেলে আমাদের সর্ধগ্রথমে বুঝিতে হইবে-দেব বা 

দেবতা শবের অর্থ বা নিরক্তি কি? আমরা দেবতার পুজা, অর্চনা করিয়া থাকি, দেবতা 

বলিতেও একট! কিছু বুঝি, কিন্তু এখন যাহ! বুঝি, বরাবর হয়তো তাহা! বুঝিতাম না, আর 

বুবিলেও বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য রহিয়! গিয়াছে । প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ ম্বতঃ- 

গ্রমাণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি 
বেদের মন্ত্র বুঝিতে চাঁও, সর্বাগ্রে তোমাকে মন্ত্রের খবি, দেবতা ও ছন্দঃ বুঝিতে হইবে? তাহা 

না বুঝিয়াঁ বেদমন্ত্র পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে, জপ.ক্করিলে, হোঁম যজ্ঞ বা যজন করিলে 

তোমাকে পাপতাগী হইতে হইবে। এইজন্ঠই মহধি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন__ 
"এতান্বিদিত্বা যোইধীতেপুব্রতে জপতি জুহোতী যাঁজতে যাঁজতে তস্য ব্রহ্ম নিবীর্যং 

যাতযামং ভবতি।”--শুরু যজুঃ সরবান্ুত্রমস্থত্র | 

বৃহদ্দেবতাকাঁর খধিও বলিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাল করিয়া! জানিতে হইবে) 

যিনি দেবতাঁকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না বুঝিলে 

কেহ বৈদিক বা লৌকিক কমের ফল পায় না। 
মহধি কাঁত্যায়ন খক্-সংহিতার অনুক্রমণিকাঁয় এই খষি ও দেবতা বলিলে কি বুঝায়, 

তাঁহার" আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন-ধাহার বাক্য, তিনি খষি। তিনি যাহা বলেন, 
তাহ! দেবতা । সেই বাক্যে যে বস্তু গ্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা । “যস্য বাক্যং 

স খাধিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা । তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্ত সা দেবতা ॥৮ 

প্রায় আড়াই হাজার বতমর পূর্বে নিরত্তকার যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [ ৭ম অধ্যায়, 
৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেবশবের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন--"দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দে্যাত- 

নাছা দ্যুস্থানে। উবতীতি বা যে! দেবঃ স1 দেবতা...” 

বৈদিক খধষিগণ কোনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়। “দেব" শব্ধ ঈরিত করিয়াছেন, তাহা 

বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাণিনির “দকৃ' ধাতুর দশবিধ অর্থনাহায্যে 'মানবতত্ব" গ্রন্থ-প্রণেতা 

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশিতৃষণ সান্যাল মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, “যিনি ক্রীড়া করেন, 
বার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের স্ষ্টি-স্থিতি-লয় কারণ, যিনি অন্থরগণের বিজিগীষু। পাপনাশক, 
যিনি, সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম__নানারূপে ব্যবহৃত 

হয়েন, যিনি গ্ভোতন স্বভাব, ধাহার প্রকাশে নিখিল বস্ত প্রকাশমান) যিনি সকলের স্ততিতাজন, 

বিশ্বহ্মাওড ধাহারই গুণ কীতর্ন করে, ধাহারই বিভূতি শ্্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল 

সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়,টৈতত্যস্বপ,। অখিল গতির যিনি লক্ষ্যস্থল,। তিনি 

দেব --“তিনি দ্েবত!।+ 



৬৫২ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

বিষ, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবতা ব্রান্মণ্যযুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন 
তাহাদের নাম অগ্নি, সবিতা, সোম, বস্তু, বরণ, যম ও অশ্বিদ্বয়। বেদের পরবর্তীঘুগে কুমার ব1 

গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি কয়েকঞ্জন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। দেবদিগের 
মধ্যে লক্ষমী বা শ্রী, সরম্বতী ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য । খণ্েদে সরস্বতী নামের উল্লেখ আছে কিন্ত 

তাহাতে সরম্বতী নদী বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝায়। পরে উপনিষদ ব্রাঙ্মণসমূহে দেখিতে 

পাই তিনিই আবার বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গ্রকটিত হুইয়াছেন। 
অস্ভুণ বির বাক্ নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রহ্জ্ঞান লাত করিয়া ত্রহ্মবিদ্বধী 

হন। খগ্েদের বাগস্তনী খকে “অহং রুদ্রেভিরস্থভিশ্তরামি” ইত্যাদি সুক্তে ইহারই ব্রহ্মদর্শনের 

কথা ব্যক্ত হইয়াছে । এই হুক্তটা দেবীস্থক্ত নামে কথিত এবং বঙ্গদেশের শক্তিপৃজার বৈদিক 
মূল ইহাতেই নিহিত। “ত্রাহ্মণগ্রম্থের বাগংবৈ সরস্বতী” এবংবিধ উক্তি হইতে উপরোক্ত অস্ত ণ 

ছুহিতাকেই কেহ কেহ সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন। কিন্ত বস্তুতঃ তাহা! নহে। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে (৫ম ব্রাহ্মণ ) আদিত্য অন্তণীকে শুর্ুষজুর্বেদ শিক্ষাদান করেন; আর বাক্ অন্তনীর 

নিকট শিক্ষালাত করেন। প্বাগ্বৈ সরস্বতী ” এই বাকো বাক্মাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সরম্বতীকে বাঁক বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে। যেশক্তি বাক্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই 

বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী। এই দেবীকে যিনি পাইতে চাহেন, তিনি বাক্যকেই 

সেই সরম্বতীরূপে উপাসনা করিবেন,ইহা বলাই প্ৰাগ্বৈ সরস্বতী” এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য । 

এখানে আমরা সরস্বতী শবের নিরুক্তি বিষয়ে আলোচনা করিব। যাস্ক তাহার 

নিরুক্তে (২.২৩.) সরস্বতী শবের দুইটী অর্থ করিয়াছেন। “নদীরূপা” ও “দেবতা'রূপা”_- “সরস্বতী 

হতি এতন্ত নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগম! ভবস্তি |” ১,৩১২ খগন্ডাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন :-_ 

“দ্বিবিধা হি সরন্বতী বিগ্রহবদ্দেবত নদীরূপা চ।" 

ধাণ্থেদ আলোচন৷ করিলে সরস্বতীর উভয় অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। 

নিরুক্তকার (৯. ২৬) “সরস্বতী” শব্দের অর্থ করিয়াছে ন-_ 

“সরস্বতী সর ইত্যদক নাম সতেম্তিদ্বতী |” 
প্রাচীন খষিগণ সরম্বতীর স্তুতি করিতেন। তাহার! সরস্বতী বলিলে কি বুঝিতেন ? 

“সরস্ঠ শব্দের আদিম অর্থ যে 'জল” ভিন্ন অন্য কিছু ছিলনা তাহ বদের গোড়ার দিকের মন্ত্র 
হইতে বেশ বোঝা যায়। ম্বর্গীয় উমেশচন্জ্র বটব্যাল মহাশয় বলেন) এক্ষণে যে সকল বৈদিক 

শব অগ্রচলিত হইয়া ধাড়াইয়াছে,_-তন্সধ্যে “সরস্* একটা। সরস্ শবের আদিম অর্থ 

ক্োতিঃ; এবং তজ্জন্ত সুর্যের একটী বৈদিক নাম 'দরশ্বান। সরন্বতী-_অর্থাৎ জ্যোতিম'য়ী 

দেবতা । * বটব্যাল মহাশয়ের উক্তির সমর্থন পক্ষে তেমন যুক্তি পাওয়া! যায় না। খগ্বেদে 

“সরশ্বৎ শব তিনবার মাত্র আছে। দশম মণ্ডলে (৬৬. ৫) প্রথমান্ত সরম্বান্ এবং অন্থা্র 

(১১৬৪, ৫২) ৭. ৯৬. 9) দ্বিতীয়ান্ত “লরন্বস্তম । দশম .ও সপ্তম মণ্ডলে 'শ্বরশ্বংঃ শব্ষের অর্থ 
'অলাধিপতি”। প্রথম মগডলে ইহার অর্থ “নূর । এখানে হৃর্য জলের গর্ভেৎপাদক ) সুতরাং 

* সাহিত্য ৫ষ বর্ষ (১৩০১) পৃঃ ৭৯৬ 
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ইহার সহিতও জলের সম্পর্ক। কাজেই হৃর্ষের এই নামের সার্থকত! এদিক দিয়াও থাকিতে 
পারে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ যুগে সরস শবের অর্থ পরিবতিত হইয়াছে, একথা স্বীকার 

করা যাইতে পারে। শতপথ ব্রাক্ষণে (৭. ৫. ১, ৩১) ১১, ২, ৪. ৯) আমর দেখি মনকে 
সরস্বান্ বলা হইয়াছে--মনো বৈ সরশ্বান্। এটী সরস্বানের আধ্যাত্মিক অর্থ। তারপর 
দেখি “ম্বর্গো লোকঃ সরন্বান্ঠ (তাঃ ১৬. ৫. ১৫) “পৌর্দমাস* সরস্বান্ (গোঃ উঃ ১. ১২)। 

দবর্দলোককে সরন্বান্ বলিলে বুঝাইতে পারে-_জ্যোতিমগ স্বর্গলোক। কেননা, অথর্ববেদে 
(১০.২. ৩১) স্বর্গকে বলা হইয়াছে-_ন্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহারই 
পুনরাবৃত্তি হইয়াছে-_'ম্বর্গো লোকো জ্যোতিবাবৃতঃ, (৯. ২৭, ৩)। হয়তো! এইরূপেই 

পরযুগে সরন্বতীর একটা পর্যায় হুইয়া থাকিবে-_'জ্যোতিময়ী*। কিন্তু সরসের আদিম 

অর্থ জ্যোতি নয়। 

সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর মধ্যে সরন্বতী একটা। এই নদী পুণ্যসলিলা, যে কোন পৃজাদি 
করিতে হইলে অগ্রে এই নদীর আহ্বান করিতে হয়। 

“গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোঁদাবরি সরস্বতি। 

নম'দে সিদ্ুকাবেরি জলেহম্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” 

মন্থুতে লিখিত আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটা দেবনদী। এই দেবনদীদ্ধয়ের মধ্যবর্তা দেশ 
ব্হ্ধাবতন্বামে খ্যাত। এই নদীর পর্যায়-প্রক্ষ সমুস্তবা, বাকৃপ্রদা, ব্রহ্ষন্থতা, ভারতী, বেদাগ্রণী, 
পয়োষ্ীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা। দেশতেদে এই নদীর ৭টী নাম হুইয়াছে--পু্করে 
পিতামহের যজ্ঞে এই নদী আহ্তা হুইয়! সুগ্রভা নামে, এইরূপ নৈমিষারণ্যে সত্রযাজী 

খষিগণ কতৃকি আহ্তা হইয়া কাঞ্চনাক্ষী, গয়দেশে গয়রাজ-যজ্ঞে আহ্তা হইয়া বিশালা, 
উত্তরকোশলাতে ওদদালক মুনিষজ্জে মনোরম, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজযজ্ঞে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে 

দক্ষপ্রজাপতি-যজ্ঞে ছুরেণু ও হিমালয় পর্বতে ব্রঙ্গার যন্তে আহ্তা হইয়া বিমলোদা, উত্ত 

৭টী স্থানে সরস্বতী নদী ৭টা নামে বিখ্যাতা হুইয়াছেন। 
সরন্বতী একটা মহাপুণ্য তীর্ঘ। মহাভারতে এই নদীর মাহাত্্য বর্ণিত আছে। 

“সমুদয় সরিতের মধ্যে সরম্বতী অতি পবিভ্রা এবং সতত সর্বলোকের শুভাবহাঃ মানবগণ 

সরন্বতী নদীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে ৰা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত স্ুদুষ্কত বিষয়ের জন্তও 

শোঁকপ্রকাঁশ করে না। এই নদীতে ন্নানাদি করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। * গ & 

সরদ্বতী'নদী পুণ্যনদী সকলের মধ্যে প্রধান! ।' (মহাঁভা' শল্য প* ৫৪ অ') 

্রহ্মবৈবত'পুরাণেও এই নদীর মাহাত্্য বর্ণিত আছে। এই ন্দী অতি পুণ্যতমা। 

যদি কেহ এই নদীতে ক্গান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল পাঁপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি 

বৈকুষ্ঠে বিষুলোকে বাস করেন। চাতুমণন্ত, পৃণিমা, অক্ষয়া। অমাবন্তা প্রভৃতি রর 

৫৮8৫ 
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তিথ্যাদিতে যিনি সরম্বতীতোয়ে অবগাহন করেন, তাহার সকল পাপ বিমুক্ত হইয়! 
মুক্তি লাভ হয়। অগ্নিতে যেমন সকল বস্তু দগ্ধ হয়, তন্রূপ এই সরস্বতী নদীতে সকল পাপ 
তৎক্ষণাৎ তম্বীভূত হয়। হেল! বা শ্রদ্ধা যে কোনরূপেই হউক এই নদীতে ন্নান করিলে 
তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। (ক্রহ্গবৈবতপুণ প্ররুণ খ. ৬ অ') 

সরস্বতী দেবী গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণতা হন। এই নদীর উৎপত্তি-বিবরণ ক্রহ্ধ- 
বৈবতপুরাণে (প্রকৃতি খ* ৬ অ*) লিখিত আছে। “লক্ষী, সরম্বতী ও গঙ্গা--এই তিন জন 

ইরিপ্রিয়া ছিলেন এবং ইহারা সর্বদ] হরি-সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। হরিও এই তিনজনকে 
সর্বদা সমানতাবে দেখিতেন। কাহারও প্রতি কোনরূপ ব্যবহারের তারতম্য করিতেন না। 

কিন্ত একদা সরস্বতী বিষ্ুকে গঙ্গার প্রতি অধিক প্রেমযুক্ত দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হন এবং 
বিষ্ণুর প্রতি ভতপরনা করিয়া বলেন, স্ভর্তিগণ কামিনীগণের প্রতি সকল স্থানেই সমান 
ব্যবহার করেন, কিন্তু খলস্বতাৰ ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, অতএব আপনার 
গঙ্গার প্রতি অধিক গ্রীতি প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত ও ধমগঙ্গত নহে । লক্ষ্মী ইহা! ক্ষম! করিতে পারেন; 

কিন্ত আমি ক্ষমা করিব না। সরম্বতী বিষ্ুণকে এইরূপে তিরস্কার করিলে গঙ্গা তাহাকে 
বলিলেন, স্বামীর সমীপেই তোমার গর্ব খর্ব কবিব, দেখি তোমার কান্তকি করিতে পারেন। 

এই বলিয়া! তিনি সরন্বতীকে শাপ প্রদান করেন, যে তুমি অগ্ত হইতে ধরাতলে সরিত্রূপে 
অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গা সরস্বতীকে এইরূপে শাপ দিলে সরম্বতীও গঙ্গাকে সরিতরূপে 
পরিণত! হইতে শাঁপ দিলেন। অতঃপর ছুইজনে পরস্পরের অভিশাপে সরিত্রূপে পরিণত! 

হইলেন। 
সরম্বতী নদীর এত মাহাত্ম্য কেন, তাহার কারণ আমরা বেদ হুইতে পাই। মুপ্রাচীন 

বৈদিকষুগে আরর্ধগণ যেমন ধীরে ধীরে উত্তম-পশ্চিম ভারত হইতে আর্ধবতর্ভূমে আসিয়া তিন্ন 

ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এ সময়ে তাহার! প্রধানতঃ এক একটী নিল সলিলা 
খরপ্রবাহ] পুণ্যপ্রদা নদীতটে আপনাদের বাসভবন মনোনীত করিয়া লইলেন। খকৃসংহিতা 

আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে মধ্য এশিয়া হইতে এই নদী প্রবাহিত হইয়া 

ভারতীয় আর্য উপনিবেশের মধ্য দিয়] গ্রবাহমানা ছিল। এই নদীতটে আর্যগণ ম্বভাবজাত 

প্রভৃত শন্ত লাভ করিতেন। খক্ ২,৪১,১৬-১৮ মন্ত্রে সরস্বতী, অন্নবতী, উদকবতী ও ছ্যুতিমতী* 

রূপে বর্ণিতা, অন্ন তাহাকে নিরস্তর আশ্রয় করিয়! থাকে তিনি অসমৃদ্ধকে সমৃদ্ধি দান করেন। 
এই কারণে প্রাচীন বৈদিক সমাজে সরন্বতী “অস্বিতমে, নদীতমে দেবীতমে” বলিয়া 

পুঁজিতা হইয়াছিলেন। সরম্বতী আর্ধজাতির জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বূপ ছিলেন বলিয়া 

আর্য খধিগণ হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি লইয়া ণিয়তই তাঁহার স্ততিগান করিয়। গিয়াছেন। খণ্থেদের 

প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রে সরন্বতী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় আর্যসমা্জ 
বহুদিন এই নদীতটে বাস করিয়াছিলেন। (বাঁজসনেয় সংহিতা ১৯.৯৩, অথর্ববেদ ৪.৪.৬ ইত্যাদি 

তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৮১৩৩, শতপথ ব্াঙ্গণ ১.৬.২.৪)। খঙ্থেদের (৩1২৩৪) মন্ত্রের “দৃষ্ত্যা যানুষ 
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আপয়ায়াং সরশ্বত্যাং রেবদগ্রেণ উক্তি হইতে মনে হয় আর্য ধষিগণ এই সকল স্থানকেই 
আর্ধোপনিবেশের উপযুক্ত উত্তমস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। অথর্ব ৬.৩*.১ মন্ত্রপাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, আর্ধগণ সরস্বতী তীরে ভূমিকর্ষণ করিয়। যব-উৎপাদন করিতেন। 

ভারতবর্ষে তিনটী নদী প্রধানতঃ সরম্বতী নামে প্রবাহিত। তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্যতোয়া 
সরস্বতী পঞ্জাবে অক্ষা* ৩০০২৩ উঃ ও দ্রাঘি” ৭৭১৯পূর্বে সিরমুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শৈলমালা হইতে 
বাহির হইয়া অন্থালায় জধবদরী নামক প্রান্তর দিয়া থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র তেদ করিয়া! কর্ণাল 
জেল! ও পাতিয়াল। রাঁজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে । অবশেষে শিস জেলায় ( অক্ষা ২৯০৫১ 

উঃ ও দ্রীঘি ৭৬৫+পৃ*) কাগার (দৃষদ্ধতী” ) নদীতে আসিয়া বিলীন হইয়াছে | এদিকে 

প্রয়াগের নিকট গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হুইর] ব্রিবেণীর স্থষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল 
স্থান হইতে সরস্বতী তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক গ্রন্থে বিনসন* নামে খ্যাত। 

সাধারণের "বিশ্বাস, প্রয়াগে সরস্বতী অন্তঃসলিলা বহিতেছে। 

এই স্ু-প্রমচীন নদী পারসীকদিগের 'জন্দ অবেস্তায়' "হরকুইতি ও চীনদিগের নিকট 

“চৌকুত+ নামে পরিচিত ছিল। 
আর একটা সরশ্বতী রান্গপুতনার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর ও 

রাধনপুর রাজ্য দিয়! প্রবাহিত হুইয়াছে। স্বন্দ-পুরাণে রেবাখণ্ডে এই সরম্বতীর মাহাত্ম্য বণিত 

আছে। 

বাঙ্গালার হুগলী জেলায় একটা সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্বে ইহাই গঙ্গার 
মূল শোত বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রীস্টীয় ১৬শ শতাবী পর্যন্ত সপ্তগ্রাম অবধি এই নদী দিয়া 

বড় বড় জাহাজ যাঁতায়াত করিত। এখন সম্পূর্ণ মজিয়! গিয়া একটা খাড়ীতে পরিণত হইয়াছে । 
প্রয়াগের স্তায় নৈহা'টার নিকটও এক ত্রিবৰেণী আছে। 

উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ-যুগে আমরা সরস্বতীকে বাগ.দেবীরূপে প্রকটিতা হইতে দেখিতে 
পাই, একথা পূর্বে উল্লেখ করা ভইয়াছে। এখন আমর! এই বাগংদেবীর পুজার সম্বন্ধে সামান্য 
আলোচনা করিব। সরম্বতী পুজা পঞ্চমী তিথিতে হুইয়৷ থাকে । কতদিন হইতে এ তিথিতে 
বাগদেবীর পুজা চলিয়া আসিতেছে, তাহা! জান! যায় নাই। তবে এসম্বন্ধে পুরাণের একটা 
দোহাই আছে। কৃষ্ণ যোধিতের মুখ হইতে বাগদেবী আবিভভূতা হইলেন। অমনি বাগং 

দেবীর প্রবল ইচ্ছা হইল, যেন তিনি শ্রীকষ্ণকে পতিরূপে পান) "ইয়েষ কৃষ্ণ কামেন কামুকী 
কামরূপিনী"।-_( ব্রঙ্গ-বৈ" পুণ প্রকৃতি খে ৪ অঃ ১১ শ্লোক )। কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ ; তিনি 
অগ্ঠদার হন কেমন করিয়া? কাজেই বাগদেবীকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে পাওয়াও যা। 

বিষ্ণুকে পাওয়াও তাই--বিষু কৃষ্ণেরই স্বরূপ; তিনি বিষ্কুকে পতিত্বে বরণ করুন। সরস্বতীর 
হাত হইতে নিজে রক্ষা পাইয়া, তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্তই বোধ হয় 
বলিলেন-_ 

“পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদ্ব সুচিরংন্খম্।” (ব্র-বৈ-পু প্রকৃতি খঃ ৪ অ, ১৯ শ্লোক) 
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আরও বলিলেন, লোকে সরম্বতীর পূজা! করিবে-_ 
“্মাঘস্য শুরুপঞ্চম্যাং বিদ্যারন্তেষু সুন্দরি” (ব্র-বৈ-পু প্রকৃতি খঃ ৪ অ. ২২ শ্লোক ) 
পুরাণ বলিয়াছেন-_- 

আদো সরশ্বতী পৃজ! শ্রীকঞ্জেন বিনিগিতা। 
যতপ্রসাদাদ্ মুনিশ্রেষ্ঠ মুখে? ভবতি পণ্ডিতঃ॥১ (ব্র-বৈ পুঃ প্রকৃতি খঃ ৪ অঃ ১* গ্লোক) 
শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হুউক বা পরে যে কোন সময় থেকে হউক-_মাধী শুক্লা পঞ্চমীতে 

সরগ্বতীদেবীর পৃজা আরম্ত হইল। 
দেবী তাগবতে লিখিত আছে যে অনন্ত শক্তি, ব্রহ্ধা, বিষু$ ও মহেশ্বরকে সরম্বতী, 

লক্ষী ও কালী এই তিনটা শক্তি প্রদান করেন। স্থৃষ্টির প্রারস্তে অনন্ত শক্তি পিতামহ ব্রঙ্গাকে 
কহিলেন, ব্রঙ্গণ! তুমি এই বিদ্যারূপা চার-হাঁসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতান্বর-ধারিণী, শ্বেত- 
সরোজ-বাসিনী মহাসরস্বতী নায়ী শক্তিকে ক্রীড়া সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই 
অনুত্তম! ললন1 তোমার প্রিয় সহচরী হইবেন। ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়! সর্বদাই পৃজ্যতমা 
বিবেচন1 করিবে $ কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইহার সহিত সত্য লোকে গমন কর 
এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর। (দেবী 
ভাগ ৩৬ অ”) 

দেবীভাগবত মতে সরম্বতী ব্রহ্ধার স্ত্রী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবতর্পুরাঁণানুসারে লক্ষ্মী, সরন্বতী 
উভয়েই চতুভূর্জ নারায়ণের পদ্ধী। 

কোন কোন পুরাঁণে লিখিত আছে যে দরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্তা। কোন এক সময়ে 

্রহ্ধ স্বীয় কন্যা! সরম্বতীকে দেখিয়া কাম মোহিত হন। পরে অতি কষ্টে কামবেগ দমন করিয়া 

কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, ব্রঙ্গার এই শাঁপে পরে মহাদেবের নয়নানলে কামদেব 
তক্মীভৃত হন। 

মাধী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পৃজা হয়, একথ! আমরা! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই 
দিন সারম্বত উৎ্সব। এই তিথির একটা বিশেষ নাম--শ্রীপঞ্চমী | প্র মানে কিন্ত লক্ষ্মী । অতএব 
গ্রীপঞ্চমী লক্ষমীপঞ্চমীর দ্যোতক। শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষমীরই পুজার বিধি হুওয়া উচিত। যাহা! হউক 

বাঙ্গালার নিবন্ধকার রঘুনন্দন “সংবৎসর প্রদীপ, উদ্ধার করিয়। শ্রপঞ্চমীতে লক্ষ্মী পূজ1 ও মস্যাধার 
লেখনী ইত্যাদি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবিষ্য পুরাণ শ্রীপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীর ছয় বৎসর ব্যাপী 
একটা ব্রত করিবার উপদেশ দিয়াছেন-“মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা! শ্রিয়ঃ প্রিয়া। 

তস্যামারভ্য কতব্যং বৎসরান্ ষট, ব্রতোত্তমম্ ॥” এই সব কারণে গ্রীপঞ্চমীর দিনে অনেক স্থলে 
লক্ষ্মী ও পরদ্বতীর ছুই দেবতারই পুজা করা হয় দেখা যায়। অমর সিংহের সময় পর্যন্ত 
প্রাচীন কোন কোষ গ্রন্থে শ্রী” শবের অর্থ সরস্বতী না থাকিলেও, মধ্য যুগের আচার্য মেদিনীকর, 
হেমচন্ত্র জটাধর প্রভৃতির অভিধানে সরস্বতীর একটী নাম হইল গ্শ্রী”। এদিকে গ্রীপঞ্চমীতে 
সরদ্বতী পুজা ) কাজেই ক্রমশঃ শ্রীপঞ্চমী নামও বেশ খাপ খাইয়া! গেল। 
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আজকাল সরম্বতী পূজা মাধী পঞ্চমী তিথিতে হইয়! থাকে। অতি প্রাচীন ঘুগে 

কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিলনা। কৃষ্ণযজুর্বেদে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে নবমীতে সরম্বতীকে উৎনর্ 
করিবার বিধি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে পূর্বকালে পৃণিমা তিথিতে সরম্বতীর নিকট 
অঞ্জলি দেওয়া হইত। 

বঙ্গদেশে শ্রুপঞ্চমীর দিন কলা ও বিষ্ার অধিষঠাত্রীদেবীর পুঁজ] হয়। বৈস্তনাথ 
গ্রভৃতি বঙ্গের বাহিরে কোন কোন জায়গায়, আশ্িন শুরা অষ্টমীতে সরম্বতীর পূজা হুইয়া থাকে। 
আমাদের দেশে অপ্রচলিত হইলেও আশ্বিন সরন্বতীপৃজার শান্ত্বিধি আছে। কুদ্রজামলে 
আছে--আশ্ষিনের শ্ুর্ূুপক্ষে মুলা! নক্ষত্রে সরম্বতীকে আবাহন করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে বিসর্জন 

দিতে হয়।' 
সেকালে সরম্বতীর পূজা হইত ছুই রকমে--এক দেবীর মৃন্সয় গ্রতিম৷ গড়িয়া, আর 

মুতি না রাখিয়া__বই, মাটির দোয়াত, শরের কলম, কাগজ ও অন্যান্ত সারস্বত প্রতিনিধি. সম্মুখে 

রাখিয়া পৃজা করা হইত। পুজায় শ্বেত 'উপচারের ব্যবস্থা, সাদা চন্দন, সাদা ধান ও সাদা ফুল। 
দেবী নিজে শ্বেতবর্ণা_-তীর বীণা শুত্র; হস্ত শুভ্র, চক্ষু শুভ্র) বন্ত্রালঙ্কার শুভ্র) পদ্ম শুভ্র। কাজেই 

তার পৃর্গোপহারে শুত্রবর্ণের এত বাড়াবাড়ি। দেবীর পৃজায় কাঞ্চন ফুলের দরকার । 
আমমুকুল ও অভ্রও দেওয়] হইত। 

সরশ্বতীর কয়েক রকমের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় :--কোথাও তিনি একক বসিয়া 
থাকেন, কোথাও তিনি একক ড়াইয়! থাকেন। কোন স্থলে তিনি ব্রহ্মার পরিবার দেবতারূপে 

দণ্ডায়মানা, আবার কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মান]। পন্মাসীনা 

সরস্বতী, হংসবাহিনী সরন্বতী, ময়ুরবাহনা সরম্বতী, সিংহবাহনা। সরন্বতী, মেষবাহন! সরম্বতী, 
ললিতাসনে আ'লীনা সরন্বতী গ্রভৃতি অনেক প্রকার সরস্বতী মুতি দেখ! যাঁয়। তন্্ে সরন্বতীর 

নানাপ্রকার রূপ কল্পনা আছে। কিন্তু সকলরূপেই তিনি মাতৃকামুতিতে প্রকটিত। হিন্ুতন্ত্রে 
ও বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতীর এই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে মহা সরম্বতী, বস্তবীণা 

সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্ধবস্র সরস্বতী মূর্তির ধ্যান দিয়াছেন সেগুলিরও মূল মাতৃকামু্তি। 
হিন্ুতগ্তরেঅষ্ট তারিপ্রীগণের মধ্যে সরন্বতী স্থান পাইয়াছেন। তন্ত্র সরশ্বতীকে মাতৃকা মুতি বলিয়া 

থাকেন। তন্ত্রের নীলসরস্বতীও মাতৃকামুতি, ইনি দ্বিতীয় বিদ্যা তার]। 
দেবী সরম্বতীকে লইয়া এক উপনিষদ রচিত হইয়াছিল। এই উপনিষদের নাম সরস্বতী 

রহস্্যপনিষৎ। এই উপনিষদ্খানি যে খুব প্র/চীন উপনিষদ্ নয় এই উপনিষদের অন্ততুক্ি 
কাশ্মীরপুরবাঁসিনী সারদাধ্যানই তাহার প্রমাণ। সরন্বতী যখন দেবী, তখন তাহার ধ্যান, মন্ত্রটাই। 

মন্ত্র হইলে আবার খবি, ছদাঃ দেবতা বীজ প্রভৃতিরও আবগ্তক। এই উপনিষদ্ বেদের 
দশটী মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সরস্বতীর খষি, ছন্দঃ বীজ গ্রভৃতির নির্দেশ করিয়] দিয়াছেন। 

এখন শেষে সরশ্বতীতত্ব সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এই 
জগৎ একদিকে যেমন শব্গ্রতব, অপর দিকে তেমনি বাণ্য়। এই বাকৃই সরশ্বতী, বাক্ ও সরশ্বতী 
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অভিন্ন। শান্্ও উপদেশ করিয়াছেন -বাখৈ সরন্বতী”| শতপথ ব্রাহ্মণ (৫.২.২,১৩) এই অন্ত 
সরম্বতীকে 'রস্বতীবাক্' নামেও অভিহিত করিয়াছেন । 

জগৎ কেমন করিয়! হইল এবং ইহার সৃষ্টি প্রক্রিয়াই বা কিরূপ এই সমস্ত তব তর স্বপ্ন 

করিয়া বুঝিতে গিয়া হিন্দু আর একদিক্ দিয়া দেবদেবী তত্ব আনিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভাব 

লইয়া ধাহারা দেব হুইলেন তাহারা কর্ণবিধির নিয়ন্তা হইলেন, আর ধীহাদিগকে দেবী বলিয়া 

গনণা করা হইল, তাহারা হইলেন ইহাদের অচ্ছেগ্য শক্তি বা পক্তি ধাতু । এইরপে ব্ স্প্ির 
অধীশ্বর হইলেন এবং তাহার অচ্ছেদ্য শক্তি সরম্বতী তাঁহার মুখে বসতি করিলেন। তিনি বিদ্যার 

অধিষ্ঠাত্রী দেবী), তিনি আবার সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা! শব্ধ ব্রহ্ম (0809) | অপর দিক্ দিয়া 

দেখিলে তিনিই হুইয়! দাড়ান “বাগ. বৈ ব্রহ্ম! ।* 
থষ্টির আদিকারণ এই শৃক্তিকে পুরাণ আর এক চক্ষতে দেখিলেন। এই অব্যক্ত 

শক্তিকে পুরাণ 'প্তরূপিদেবী! ঝলিয়! ধারণা করিলেন। মার্কঙেয় পুরাণ দেখিলেন, এই 'খণ্ত 

রূপিদেবী' লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী ত্রিবিধরূপে বিরাঁজিতাঁ। লঙ্্মী যিনি তিনি প্রকৃতির 

রাজন গণাক্মিকা, মহাঁকালী তামসগুণাস্তবিকা এবং সরন্বতী সত্বগুণাত্বিকা। ইনি চন্ত্র-সমপ্রত 

সতবমূতি অক্ষমালা, অস্কুণ, বীণা ও পুস্তক ধারিণী। মহালঙ্ষী ইহার জনয়িত্রী। 

বৃহদারণাক উপনিষৎ ৪. ১. ২, 



যজ্ঞবেদি ও যজ্ঞানি 
প্রীনরেজ্জকুমার মজুমদার এমএ. 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বেদপন্থী দ্বিজদিগকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ) কতক- 
গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইত--এই ক্রিয়াগুলির নাম যজ্ঞ; যেমন, পীকষন্ত, দার্শ- 

পৌর্মাস যজ্ঞ, নিরাঃপত্তবন্ধ যজ্ঞ, পিত্রেষ্টি যক্ঞ, অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ ইত্যাদি। যজ্ঞ দুই শ্রেণীতে 

বিভক্ত নিত্য এবং কাম্য । যে যজ্জ কোন বিশেষ কাম্যের জন্য অনুষ্ঠিত হইত তাহাকে কাম্য 

যক্ত বলা হইৃত। কোন বিশেষ কাম্যব্যতিরেকে যে যজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান করিতে হইত তাহার 

নাম নিত্য যজ্ঞ। 

যক্ঞ সম্বন্ধে অন্থসন্ধিৎস্থ পাঠকগণ বেদ, ব্রাহ্ষণ, এবং শৌতস্থত্র হইতে এবং বঙ্গভাষায় 
লিখিত স্বর্গায় রামেন্ত্র হুনদর ব্রিবেদী মহাশয়ের “্যজ্তকথা” হইতে বিশেষ জ্ঞানলা্ভ করিবেন) 

বিশেষতঃ ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় আর কেহ অল্পের মধ্যে এত হুন্দর ও সরল করিয়া এই 

বিষয়টা বলিতে পরিয়াছেন বলিয়া আমার জাঁন! নাই। 

যক্ঞ সম্বন্ধে আমাঁর কোন জ্ঞান নাই। তবে যজ্ঞ করিতে হইলে কতকগুলি বেদি এবং 
অগ্নি ( অর্থাৎ অগ্নি সংস্থাপনের জন্ত উচ্চ চিতি ) নিমঁণ করিতে হইত। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 

যক্তবেদি এবং যজ্ঞাগির কথাই বলিতে চাই। 
যজ্ঞান্ুষ্ঠানের যে সব নিয়মাদি বেদ এবং ব্রা্ণে বিক্ষিপ্তভাবে আছে তাহাই হুত্রাকারে 

সংগৃহীত হইয়া শৌতশ্কত্রে গ্রথত হইয়াছে । শ্রৌতস্থত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী সংক্ষিপ্ত গ্রস্থ- 
মাত্র। প্রত্যেক বেদের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন এবং একাধিক ব্রাঙ্গণ আছে, সেইরূপ খক্ ও যজুবেদের 
অন্তর্থিত ভিন্ন ভিন্ন এবং একাধিক শ্রোতস্থত্র আছে। 

যজ্তবেদি ও যজ্ঞাঞ্সি নিমণণের নিয়মাবলী শ্রোতস্থত্রের অঙ্গীভূত। উক্ত বিষয়ের স্ুত্র- 
গুলিকে শুব্বসথত্র বলে। কখনও বা এই শুববস্ব্রগুলি শ্োতহ্ত্রের এক বা একাধিক অধ্যায়রূপে 

(যেমন আপন্তমবস্তবহুত্র ) অথবা পরিশিষ্টরূপে (যেমন কাত্যায়ন শুব্স্ত্র) সন্নিবিষ্ট, আবার 

কখনও বা শুববস্থত্রগুলি একত্র করিয়া একটা কষত্ গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে (যেমন বৌধায়ন শুষসথত্র, 
মানব শুন্বসথত্র ইত্যাদি )। 

ক্বানন 

বেদ এবং অগ্নি নিরাণে ব্যবস্ৃত মানদণ্ডের মধ্যে নিযলিখিত মানগুলি অন্যতম £-- 
১ অঙ্গুলি -০১৪ অণু 

-৩৪ তিল (পৃথু সংশ্লিষ্ট) 
০ ৮ যব (মানব শুস্বস্থত্র ) 
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১ সুত্র পদ-১* অঙ্গুলি 
৯পদ -১৫ অঙ্গুলি 
১ প্রাদেশ_ ১২ অঙ্গুলি 

১ পৃথা বা উত্তর যুগ - ১৩ অঙ্গুলি 
১ ঈযা-১৮৮ অঙ্গুলি 

১ অক্গ-১*৪ অঙ্গুলি 

৯ যুগ-৮৬ অঙ্গুলি 

১ জানু -৩২ অঙ্গুলি 
১ শম্যা বা বাহু-৩৬ অঙ্গুলি 
১ প্রক্রম-২ পদ-৩০ অঙ্গুলি 
১ অরত্বি-ং প্রাদেশ-২৪ অঙ্গুলি ( - ১৮3) 
১ শয়-২৪ অঙ্গুলি (মানব শুন্বসৃত্র ) 
৯ পুরুষ বা! ব্যাম ৫ অরত্ধি-৫ শয় ১২০/অঙ্কুলি 
১ ব্যায়াম -৪ অরত্বি -৯৬ অঙ্গুলি 
১ প্রক্রম-২ পদ (ইষ্টি যাগে) 
১ প্রক্রম-৩ পদ (পণ্ড যাগে;) 
১ প্রত্রম -২২ পদ (সোমযাগে ) 

১ প্রক্রম »৫ পদ (সাগ্নিক যক্তে) ৃ 
১* রথাক্ষ ৭ অরত্থি-অঙ্গ,লি | 

১ প্রক্রম »-ি( যুপৈকাদশিনী বেদি-পিক্ষে) 

(মানব শুন্বহত্র ) 

২৪ 

১ রথাক্ষ-৪ অরত্বি-১ পুরুষ (অনগ্নিক যক্জে) 
১প্রক্রম -৪৮ অঙ্কুলি ১ 

সাধালণানিস্রম 
বেদি এবং অগ্নির অঙ্কিত চিত্রগুলিউুসম্যক প্রণিধান করিতে হুইলে বেদি এবং আগ্ন 

সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম জানা আবশ্তক। 
গ্রতোকটা বেদি এবং অগ্নি প্রাচীর উতয়দিকে প্রতিসমভাবে ( 35:4155610915 ) 

অবস্থিত হইবে। এই প্রাচী পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত একটা সরল রেখা এবং ইহাকে পৃষ্ঠা 
(7501১02৩) বলা হর। বেদিকে পঞ্ুধর্মী বল! হয়, এবং যেমন একটী পণ্ড উহার পৃষ্ঠ্যার উভয় 
দিকে প্রতিমমতাবে অবস্থিত থাকে স্বরূপ বেদিও পৃষ্ঠ্যার উভয় দিকে, প্রতিসমভাবে 
থাকিবে। 



মাঘ, ১৩৪৬ ]. যজ্জবেদি ও যজ্ঞাগ্ি ৬৬১ 

বেদির আকার একটী সমতূজ ট্রাপিজিয়াম (19030163 1[481621010) ; সমাস্তরালবর্তী 

পার্খ্ব দুইটার বৃহত্তরটা পশ্চিম দিকে এবং ক্ষুদ্রতরটা পূর্বদিকে অবস্থিত থাকে। পূর্বও পশ্চিম 
পার্থের মধ্য দিয়া লম্বভাবে অবস্থিত সরল রেখার নাম প্রাচী । 

অন্ত (দক্ষিণ এবং উত্তর ) পার্শ্ব দুইটী কখন কখন বৃত্তাকারে পরিণত করা হয়; উহাদের 

ম্যুজতা। ( ০০৮50 ) বেদির তিতরের দিকে থাকে । 

লেছি 

প্রত্যেক যজ্ঞের জন্য বিশিষ্ট বেদি আছে। যেমন £-পাকযাজ্ঞিকী বেদি ( পাকযজ্ঞের 
জন্ ), দাঁশ-পৌর্ণমালিকী বেদি (দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞের অর্থাৎ অবস্তা এবং পৃথিমাতে অনুষ্ঠেয় 

যজ্ঞের জন্য 7, মারুতী ও বাকুণী বেদি, পিত্রস্টী বেদি, পাশুকী বেদি, সৌমিকী বেদি প্রভৃতি। 

বৌধায়ন, আপন্তত্ঘ ও মানব শুব্বন্থত্রে নিয়লিখিত বেদিগুলির উল্লেখ ও মানাদির 

নির্দেশে আছে 

পুর্ব-পার্শব পশ্চিম-পার্খা প্রাচী 
অঙ্গুলি অঙ্গুলি অঙ্গুলি 

বৌধীয়ন শুবসূত্র 
দার্শ-পৌর্ণমাসিকা বেদি *** *** ১১ ৬০ ৮৪ ১২৯ 

৯৬ ১২৩ ১৪৪ 

পাশ্তবদ্ধিক1 বেদি ৰা ৮৬ ১০৪ ১৮৮ 

৩৬ ৩৬ ৩৬ 

উত্তর বেদি বা ১৫০ ১৫৩ ১৫০ 

৬ ৬ ৯৬ 

পৈত্রিকী বেদি বা ২৭, ২৭৪ ২৭? 

এও এও ৯/৩ 

সৌত্রামণি বেদি 25৪2 2০ ২৪০ ২৪৪ ২৪০ 

৩৬০ ৩৬০৩ ৪8৮০ 

প্রাধংশ 521 হা ৩৪৬৬ ৩৬৬ 

ণ২ও ৯৬৩ ১৪১৮৩ 

মহাবেদি বা সৌমিকী বেদি *** টি রা 4৪5 
অশ্বমেধ-বেদি 274. 28 ২ঃপ্র ৩* প্র ৩৬ প্র 

[ অশ্বমেধ-বেদি নিমর্ণণের জন্ত প্রক্রমের মান £-- 

ররম-২* রধাঙগ ২১ পদ ৮ অনি প্রায় ১* অঙ্গুলি ] 

৬৮৪৬ 
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পৃর্বপোর্ব . পশ্চিম-পার্খব প্রাচী 
অহ্ুলি অঙ্গুলি অঙ্গুলি 

আগত্তম্ব শুব-সূত্ 
প্রাথংশ-- 

( ব্রাহ্মণের জন্য ) ৪০ ০৪০১৭ ১৬০ ১৬০ ২৪* 

( ক্ষত্রিয়ের জন্য ) পরা ২২০ ২২ ৩৩০ 

( বৈশ্বের জন্য ) *৯ত:০০০০০ ২৪, ২৪০ ৩৬০ 

দবার্শ-পৌর্ণমাসিক-বেদি যেরূপ আবশ্তক যেরূপ আবগ্তক ৯৬ 

যাহাতে আসন্ন হবিদ্রব্যাদি রাখা যায় এইরূপ মান হইবে) 

লী বে চি % 2 
সৌন্রামণি বেদি টি টি 7৩ 

নিরূঢ় পশ্তবন্ধ বেদি রর রঃ ১৮ 

পৈত্রিকী বেদি ৯৬ ৯৬ ৯৬ 

উত্তর-বেদি ১৫০ ১৫ ১৫০ 

মানব শুবসূত্ ূ 
পাকযাজ্তিকী বেদি ৬০ ণই রি 

লক্ষহোম বেদি ১২০ ১৪৪ ১৮৩ 

কোটিহোম বেদি ৩০০ ৩৬০ ৪৫৯ 
দার্শ-পৌররমাসিক! বেদি ৪৮ ৬৪ ৯৬ 
মারুতী বেদি ৭২ ৯৬ ১৪৪ 

বারুণী বেদি ৩৬ ৪৮ ১৪৪ 

পাশ্ডকী বেদি ৭২ ৯৬ " ১৪৪ 

লৌমিকী বেদি-_ 
বলিশাল টিটি ৯৬ ৯৬ 

গ্রা্ধংশ ২৪ ন্ দন 

মহাবেদি ৭২০ ৯৩০ ১৪৮৬ 

উত্তর বেদি ৭৬ ৭৬ ৭৬ 

পিন্রেষ্টি বেদি-_সমচতুরজ, গ্রতিপার্্ব ৯৬; কিন্তু ইহার কোণগুলি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর 
দক্ষিণে অবস্থিত, কাজেই প্রাচী _ ৯৬ */২ » ১৩৬ অঙ্গুলি । 
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অগগ্রি 

প্রত্যেক যজ্ঞ এবং বেদির সহিত বিশিষ্ট "অগ্নি ” চয়নের ব্যবস্থা আছে। অগ্নিচিতিকে 
সংক্ষেপে “অগ্নি” এবং তাহার নির্মাণ কৌশলকে অগ্নিচয়ন বল! হয়। দার্শ-পৌর্ঁমাঁসিকী 
বেদির পূর্বদিকে আহবশীয় “অগ্নি” পশ্চিমে গার্থপত্য “অগ্নি” এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্ি 
অবস্থিত। পূর্বদিকের অগ্নিকে আহবনীয় অগ্নি বলা হয়। কারণ যজ্ঞে অধিষ্ঠান করিবার জন্য 
দেবতাদ্িগকে পূর্বদিকে আহ্বান করিতে হয়। অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত এবং প্রতিনিধি । 
সেইজন্ত আহবনীয় অগ্নিকে পূর্বদিকে স্থাপন করিয়া! এই অগ্নিতে আহুতি দিলে সেই আহৃতি 
দেবতাদিগকেই দেওয়া হয়। 

আহবনীয় অগ্মি সম-চতুরত্রাক্কৃতি, গারৃপত্য অগ্নি বৃত্তাকার এবং দক্ষিণাগ্নি অর্ধবৃত্তাকার। 

কিন্তু এই তিনটা অগ্রিরই ক্ষেত্র-পরিমাণ এক হওয়া চাই, ইহাই শাস্ত্রের নিরেশি। কাজেই 
নিষ্ললিখিত জ্যামিতিক প্রশ্নের সমাধান আবশ্তক £- 

«একটা সম-চতুরত্্ ক্ষেত্রুকে দিরূপে বুত্তাকীরে বা অর্ধবৃত্তাকারে, অথবা একটা বৃত্ত ব! 

অধবৃত্ত ক্ষেত্রকে কিরূপে সম-চতুরত্্ ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়?” 

শুবসত্রে এই প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। 
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের জন্ত নির্মিত সৌমিকী বেদির স্থান অ|হবনীয় অগ্নির ১৮০ আঙ্গুলি পূর্ব 

দিকে । তৈত্তিরীয় সংহিতায় ( কষ্তয্ূর্বেদে) এই মহাবেদির মান এইরূপ ভাবে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে-_পুর্বপার্খ ২৪, পশ্চিম পার ৩০, এবং পূর্বও পশ্চিম পার্খের মধ্যদিয়া লম্বভাঁবে 
(6060৫10415:15) অবস্থিত প্রাচী বা পৃষ্ঠা ৩৬। ছোট মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করিয় নির্মাণ 

করিলে ছোট বেদি হইবে এবং বড় মানদণ্ডের দ্বার! পরিমাপ করিয়! নির্মাণ করিলে বড় বেদি 
হইবে, কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিম পার্শ্ব এবং প্রাচীর পরিমাণ উপরোক্ত অনুপাত (২৪১৩*,৩৬ ) 
অনুযায়ী হইবে। এই সৌমিকী বেদির মধ্যে পূর্বদিকে একটা অগ্নি স্থাপন করিবার জন্য ক্ষুদ্রতর 
বেদি নির্মাণ করা হুয়, তাহার নাম উত্তরবেদি। ইহা ব্যতীত আরও ছুইটী অগ্নি সৌমিকী বেদির 
উত্তরে এবং দক্ষিণে স্থাপন করিতে হয়, তাহাদের নাম মার্জালীয় ও আগ্মিপ্রীয় অগ্নি। 

যদি কোন বিশেষ কাম্যের জন্য (অর্থাৎ বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য) যজ্ঞ করা হয়, তাহা 

হইলে উপরোক্ত উত্তরবে'দর স্থানে শাস্ত্র নির্দেশিত কাম্য অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। আপত্তথ্থ ও 

বৌধায়ন সুত্বসুত্রে নিম্নলিখিত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিয়লিখিত কাম্য অগ্নি চয়নের বিধি আছে। ষথা $-- 
আ'পম্ডম্ঘ শুল্সত্বুক্প 

কাম্য অগ্নি কাম্য 
প্রোগচিৎ আাতৃব্যধবংশ 

উভয়তঃ প্রৌগচিৎ প্রজাত এবং প্রতিজনিম্তমান ভ্রাতৃব্য ধংশ 

রথচক্রচিৎ আ্রাতৃব্য ধ্বংশ 

দ্রোণচিৎ তন 
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কাম্য অস্মি কাম্য 
সমুহচিৎ পশ্ত 

পরিচায্যচিৎ গ্রাম 

শ্বশানচিৎ পিতৃলোকপ্রাপ্তি 

ছন্দাশ্চিৎ পশ্ত 

শ্যেনচিৎ বর্গ 

কন্কচিৎ বর্গ 
অলজচিৎ স্বর্গ 

তৌধ্বাস্রন শুল্বন্ুত্র 
কাম্য অগ্মি কাম্য 

শ্যেনচিৎ বর্গ নর 

কুর্মচিৎ বরহ্মলৌোক অভিজয় 

বিভিন্ন কাম্যের জন্ত কাম্য অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন আরুতির নিদেশি আছে। কিন্তু আকৃতি 

যাহাই হউক, কোন নির্দিষ্ট (যেষন সপ্তম) যক্ঞনুষ্ানের জঙ্ত বিভিন্ন আকৃতির অধিগুলির 
ক্ষেত্রমান একই হইবে। যদি বিভিন্ন ষজম।ন বিভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রথম যজ্জের অনুষ্ঠান 

করেন তাহা হইলে তাহাদের কাম্য অগ্নিগুলির আরুতি ভিন্ন তিন্ন হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটীর 
ক্ষেত্র ফল ৭২ বর্গ পুরুষ হইবে। একটা পুরুষ ১২০ অঙ্গলি অথবা ৫ অরত্বি অথবা ৯০ 
ইঞ্চিতে হয়, এবং একবর্গ পুরুষ এমন একটা বর্ণক্ষেত্র যাহার দৈর্ধ্য এবং বিস্তার উভয়ই এক 
পুরুষের সমান। দ্বিতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য কাম্য অগ্নির আকৃতি অভীষ্টান্্যায়ী ভিন্ন হইতে 

পারে, কিন্তু আক্কৃতি একই হুউক বা ভিন্নই হউক, উহার ক্ষেত্রফল ৮ই বর্গ পুরুষ হওয়া চাই। 
এইরূপে তৃতীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্ কাম্য অগ্নির ক্ষেত্রফল ৯£ বর্গ পুরুষ হইবে এবং পরবর্তী 
প্রত্যেক যক্তানুষ্ঠানের জন্য কাম্য অগ্নির ক্ষেত্রফণ ১ বর্গ পুরুষ করিয়া বাড়াইতে হইবে। এই- 
রূপে কাম্য অগ্নির ক্ষেত্রফল ১*১+ বর্ণ পুরুষ পর্যন্ত বাড়াইবার বিধি আছে; তাহার পর আর 
ক্ষেত্রফল বাড়াইবার নিয়ম নাই। কিন্ত আকৃতির বিভিন্ন অংশের সামঞ্জন্ত বজায় রাখিয়! অগ্নির 

আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে কোন একটা অংশ অস্বাভাবিক রূপে বর্ধিত করিলে চলিবে না। 
ইহ] হইতে আরও ছুইটা জ্যামিতিক প্রশ্নের উদ্ভব হয় ;__ 
(১) কিরূপে বিভিন্ন আকৃতির (সম-চতুরমর, দীর্ঘচতুরঅ, বৃত্তাকার, দ্রোণাকার, শ্তেনাকার, 

চক্রাকার ইত্যাদি আকৃতির ) অগ্নিচয়ন কর] যাইতে পারে যাহাদের ক্ষেত্রফল সমান? 
(২) কিরূপে একই রূপ আকৃতির অগ্নিচয়ন করা যাইতে পারে যাহাদের আয়তন বা 

ক্ষেত্রফলের পরিমাণ বিতিন্ন। শুন্বহত্রে এই প্রন্নগুলির সমাধান করা হইয়াছে । 
প্রত্যেক কাম্য অগ্নির উচ্চতা জান পর্যস্ত (৩২ অঙ্গুলি | ২৪৮) অথবা নাভি পর্যন্ত ( ৬৪ 

অস্কুলি বাঁ ৪৮) অথবা আস্ত (মুখ) পর্যন্ত (৯৬ অঙ্গুলি বা ৭২+) হুইবে। অগ্নি ইঞ্টক দ্বার! নির্মাণ 
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করিতে হইবে। ইষ্টকগুলি বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়া চাই। ইষ্টক ব্যবহারের নিষেধ বিধিগুলি 
এইরূপ £-_(ক) জীর্ণ ইঞ্টক ব্যবহার করিবে না, (খ) কৃষ্ণবর্ণের ইষ্টক (ঝাম) ব্যবহার করিবে না, 
(গ) ভিন্ন (0:80161) ইষ্টক ব্যবহার করিবে না, (ঘ) খণ্ড (ভগ্ন) ই্টক ব্যবহার করিবে না, 

($) লক্ষণ ইঞ্টক ব্যবহার করিবে ন| অর্থাৎ এইরূপ ইট্টক ব্যবহার করিবে না যাহাতে কোন 
অনভিপ্রেত চিহ্ন ব৷ বস্তু মিশ্রিত আছে। তগ্ন ইঞ্টক ব্যবহার নিষেধের অন্ত বিভিন্ন আকৃতির ইষ্টক 
তৈয়ারী করিবার বিধি আছে। 

অগ্নির উচ্চত1 ৩২ অঙ্গুলি, অথবা ৬৪ অঙ্গুলি অথবা ৯৬ অঙ্গুলি অনুসারে যথাক্রমে 
প্রত্যেক কাম্য অগ্ি ৫টি প্রস্তারে ১**০ ইষ্টক দ্বারা, অথবা ১০ প্রস্তারে ২*** ইন্টক দ্বারা, অথবা! ১৫ 

প্রস্তারে ৩*০* ইঠ্টক দ্বার! নিমর্ঁণ করিতে হইবে। গ্রত্যেক প্রস্তারে ২০* করিয়৷ ইঞ্টক স্থাপন 
করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ইষ্টকের উচ্চতা ৩২/৫ অঙ্কুলি হইবে। 

কিন্তু ধারাবাহিক (০০9৩০8119) দুইটি প্রস্তারে ইষ্টকগুলিকে এরূপতাবে বসাইতে 
হইবে যেন “তে?” বর্জিত হয়, অর্থাৎ কোন স্তরের ২টা ইষ্টকের সন্ধিস্ছল যেন তাহার উপরের ব| 

নীচের স্তরের ২টা ইষ্টকের সন্িস্থলের সহিত আংশিকভাবেও না মিলিয়! যায়। অগ্নির 
বহির্দেশের আকৃতি একরূপ রাখিবার জন্ত বিভিন্ন স্তরের বাহিরের ইষ্টকগুলির সীমা (3০02:1081) 

অবশ্ত মিলিয়! যাইবে । এইরূপ মিলনকে “ভেদ' বলে না অর্থাৎ এরূপ মিলন পূর্বো্ত নিয়মের 
বিরোধী নহে। অবশ্ঠ এই নিয়মটা অগ্নিচিতির দৃঢ়তা! (9০111211 ) রক্ষার জন্য করিতে 

হইয়াছে । এই কারণেই একটা অগ্নি ণিমাণের বর্ণন প্রসঙ্গে শুন্বহত্রে নিশ্নলিখিত বিষয়গুলির 

নিদেশি দেওয়া হইয়াছে £-- 
(১) অগ্নির আকৃতি নিমণণ, (২) বিভিন্ন আকৃতির ইষ্টক নিমর্পণ, 

(৩) প্রথম প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের রীতি, এবং (৪) দ্বিতীয় প্রস্তাবে ইষ্টক স্থাপনের রীতি। 
এইরূপে ব্যত্যাসভাবে (81167290515 ) অভীষ্ট সংখ্যক প্রস্তার স্থাপন করিতে হুইবে, 

অর্থাৎ ১ম, ৩য়, ৫ম ইত্যাদি একাস্তর (21511966) প্রস্তার ইষ্টক স্থাপনের বিধি একই প্রকার, 

এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্, ৮ম ইত্যাদি একান্তর প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের বিধি একই প্রকার। পরবর্তী 

চিত্রগুলিতে এই সকল ভিন্ন ঠিন্ন নিদেশিগুলি দেখান হইয়াছে । প্রত্যেক অগ্নির চিত্র ছুইটী ১ম 
এবং হয় প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের রীতি এবং কিরূপে “ভেদ” বঞ্জিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া 
দিতেছে। যেকোন শ্যেনচিৎ (অর্থাৎ যাহার আকৃতি পক্ষীর ন্যায়) অগ্নির মস্তক এবং আত্মার 

(শরীরের ) সন্ধিস্থলে, আত্মা এবং পক্ষ ছুইটার সন্ধিস্থলে, এবং আত্মা ও পুচ্ছের সন্ধিস্থলে কি 

কৌশলে ইস্টক গুলির স্থাপন! দ্বারা এই সকল মন্ধিস্থলে “তে?” ব্ধিত হইয়াছে তাহা বিশেষ 
করিয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

পরবর্তী সংখ্যায় বেদি এবং অগ্নির চিত্রাবলী দেওয়া হইবে এবং তৎসম্পর্কে পূর্বোজ 

বিষয়েরও আলোচনা কর! হুইবে। (ক্রমশঃ) 



বেদান্ত-দর্শন 
শ্রীসতীশচক্দ্র শীল এম্. এ. বি. এল, 

( পৃরানুবৃত্তি ) 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে সবক্ঞাত্বমূনিকে বেদান্তের অদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রথম যুগের শেষ 

আচার্য বলা যাইতে পারে। এই প্রথম যুগের পূর্বে বৌদ্ধমত, জৈনমত প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ 
আচার্য শঙ্কর খগুনের চেষ্টা করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্বযুনির পরে ২জন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত এই 
অদ্বৈতবাদ খগ্ুনের চেষ্টা করেন-_-ইহার! শান্ত রক্ষিত ও তাহার শিষ্য কমলশীল। শাস্তরক্ষিতের 

গ্রন্থ 'তত্ব সংগ্রহ' ও ইহার উপর কমলশীলের টীক] সম্প্রতি বরোদ। ওরিয়েন্টাল ইনৃ্টিটিউট. কৃ 
গ্রকাশিত হইয়াছে । ২জন জৈন পণ্ডিত বিগ্ঠানন্দম ও মাণিক্য নন্দী, ২জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত 

শিবাদিত্য €বা বোম-শিবাচার্য) এবং জয়ন্ত তট্ট তাহাদের গ্রন্থে অদ্বৈতমত খগুনের চেষ্টা 

' করেন। বিশেষপে এই সময়ে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবতর্ক ভাঙ্করাচর্য তাহার বেদান্ত 

দর্শনের ভাষ্যে শঙ্করমত খগ্ডনের চেষ্টা করেন। এই লকল বাধা প্রতীকারের চেষ্টা 
করিলেন ৪ জন বেদাস্তাচার্য__ইঁহার| সকলেই ৯ম শতাব্দীতে প্রাদুভূর্ত হ*ন। এই ৪ জনের 
নাম ও গ্রন্থের বিবরণ যথা--(৬) আবিমুক্তাত্ম ভগব।ন--ইনি অব্যয়াত্ম ভগবানের শিষ্য এবং 

ইহার গ্রন্থের নাম 'ইষ্সিদ্ধি'। (৭) বোধঘনাচার্য ইনি মুরেশ্বরাচার্ষের শিষ্য এবং “তত্বসিদ্ি' 

নামক গ্রন্থ রচয়িতা (৮) গ্রকাশাআ্মধতি ইনি অনন্তান্গভবের শিষ্য ও পদ্মপাদাচার্য কৃত 

পঞ্চপার্দিকার উপর পপঞ্চপাদ্দিকাবিবরণ” নামক টাকার রচয়িতা । (৯) বাঁচম্পতি মিশ্র 

(ইহার সময় প্রায় ৮*১-৮৮১ থ্রী; অব্ব)। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার 
কৃত শঙ্কর ভাষ্যের উপর 'ভামতী' টীক চিরকাল তাহ।র প্রতিভার খ্যাতি প্রচার করিবে। 

ইহার লিখিত অন্যান্ত গ্রস্থও আছে যথা _স্ুুরেশ্বরাচ্ষের ব্রদ্মসিকির উপর 'ব্রহ্মতত্ব সমীক্ষা” নামক 

টাকা) ও ছুরেশ্বর রচিত বিধিবিবেকের উপর ন্ভায় কণিকা” টীক1) স্তায়দর্শনের ভাঘ্য- 

বাতিকের উপর “তাৎপর্য টীকা” ও ন্যায়সচী নিবদ্ধ টাকা+) ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার 

উপর টীকা ও পাতঞ্জলের ব্যাসভাব্যের টাকা | 
খীস্টীয় নবম শতাব্দীর এই গ্রগ্থগুলি নব্যন্যায়ের ভাষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত 

ও অকাট্যযুক্তির উপর স্থাপিত। (৯০) দশম শতাবীতে লিখিত অত্বৈত বেদাস্তের গ্রন্থের 

মধ্যে কেবল নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীধরাচার্য লিখিত এঅদ্বয়সিদ্ধি'র পরিচয় পাওয়া যায়। 

ইহার লিখিত অন্য ৩ খানি ন্যায় ও পূর্ব মীমাংসার গ্রন্থ আছে-_প্রশস্তপাঁদভাব্য টাকা 'ন্যায়- 

কনলী” 'তত্বপ্রবোধ+, ও “তত্বসন্থাদিনী । 

ইহার পরেই আমরা খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বেদান্ত দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
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প্রাহুর্তাব দেখিতে পাই- যেমন বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য, শৈববিশিষ্টা্বৈতবাদী শ্রীকগ্ঠাচার্য ও 
শ্রীকরাচার্য, প্রত্যভিজ্ঞাবাদী অভিনব গুপ্ত এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিষ্থার্ক[চার্য। ইহাদের মতবাদের ও 

গ্রন্থের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। বতমানে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের ধারার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইতেছে। 

(১১) শ্্রীহর্যাচার্য__কাথকুজে প্রায় ১১৫০ খ্রীঃ অবে ইনি আবিভূর্তি হ'ন। ইহার 
রচিত প্রকরণ গ্রন্থের নাম থিগুনখণুখাস্” | এই গ্রন্থে ইনি বিভিন্ন মতবাদকে বিশেষরূপে 
খগুনের চেষ্টা করেন। ইহার রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থের নাম 'নৈষধ রচিত এবং ইছার 

অন্যান্য গ্রন্থ অর্ণববর্ণন, শিবশক্তিসিদ্ধি, বিজয় প্রশস্ত, ছন্দঃপ্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি, সাদৃসাঙ্ক 
চরিত, গোড়োর্বশী কুলপ্রশস্তি, স্থৈর্যবিচারণগ্রকরণ, ঈশ্বরাতিসন্ধি প্রভৃতি । (১২) শরীর 

মিশ্রযতি-__ইনি অদ্বৈতমতপর একখানি নাটক 'প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক' রচনা! করেন। 

(১৪) চিদ্ধিলাস বা অদ্বৈতানন্দ। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাবীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে 

ইহার আবির্ভাব হয় ও ইনি শঙ্কর ভাষ্যের উপর '্রন্মবিদ্যাভরণ নামক ১ খানি টীক! রচনা 
করেন। 'শান্তিবিবরণণ ও 'গুরুপ্রদীপ' নামক ইহার আরও ২ খানি গ্রন্থ আছে। 

ইহার পরে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ-উপাধ্যায় ( ইনি নব্যন্তায়ের গ্রবতর্ক ), এবং 

নিষ্বার্ক ও রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য কক অদ্বৈত বেদ।ন্তের ধারা প্রতিহত হয়। ইহাদের 
বাধা ও আপত্তি খগ্ডনের জন্য হ্রীঃ ১৩ শতাব্দীতে শঙ্কর সম্প্রদায়ের কয়েকজন মনীষির আবির্ভাব 

হয়| ইহার] (১৪) বাদীন্্র বা বাগীশ্বরাচার্ধ (ইহার অন্য নাম সর্বজ্ঞ ও মহাদেব)। ইনি 
খ্বীঃ ১৩-১৪শ শতাবীতে প্রাদুভূতি হ*ন। ইহার গ্রস্থ 'মহাবিদ্যাবিড়ম্বনঠ। ইহার উপর জৈন 
ভূবন হুন্দর কৃত 'ব্যাখ্যান দীপিকা নামক ১টা টাক! আছে। (১৫) আনন্দ বোধেত্ত্র ভট্টারক-_ 
ইনি ১৩শ শতাব্দীর প্রথম তাগেই স্বীয় মত প্রচার করেন। ইহার রচিত গ্রন্থ (ক) স্তায়- 

মকরন্দ (খ) প্রমাণমালা (গ) ন্যায়দীপাবলী (ঘ) যোগবশিষ্ঠ রামায়ণের টীকা । 

(১৬) আননাপূর্ণ বিদ্যাসাগর_ইহার সময় আনুমানিক ১২৫২-১৪০০ গ্রাঃ অধর 
মধ্যে। ইহার লিখিত গ্রন্থ যথা--(ক) শ্রহর্ষের খণ্নখগ্খাগ্ের উপর “ফক্কিক1 বিভঞ্জন' টীকা 

(খ) পদ্মপাদ্দের “পঞ্চপাদিকাঠর উপর টীকা (গ) শ্ুুরেশ্বরের 'ব্রহ্ষসিদ্ধি'র উপর “ভাবস্দ্ধি' 
নামক টাক (ঘ) প্রকাশাত্বষতির “পঞ্চপাদ্দিকা বিবরণের' উপর “সমন্বয় ুত্রবিবুতি” নামক 

টাকা () স্থুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক বাতিকের উপর নন্যায়কল্পলতিকা+ নামক টাক] (5) বাদীন্ত্রের 

মহাবিগ্তা বিড়ম্বনে+র উপর টীক] (ছ) বৈশেষিক দর্শনের 'ন্যায়চন্ত্রিকা" নামক গ্রন্থ। 

(১৭) জ্ঞানোত্তমাচার্য (বা গৌড়েশ্বরাচার্য) ইনি চিৎনুখাচার্ষের গুরু ও ত্রীঃ ১২শ- 
১৩শ অবের মধ্যে প্রাছুভূতি হন। ইঁছার গ্রন্থ যথা--(ক-খ) ছরেশ্বরাচার্য কত 'নৈষ্কর্ম সিদ্ধি 
উপর চক্জ্রিকা' টাকা এবং ব্রহ্গসিদ্ধি'র উপর 'বেদাস্ত ন্যায় হুধা' টীকা (গ) জ্ঞানসিদ্ি নামক 

১টা প্রকরণ গ্রন্থ। ইহাদের পরেই দ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহামতি মধ্বাচার্যের আবির্ভীব। 
মধ্ব ও তাহার শিষ্য জ্রিবিক্রমাচার্য ও পদ্মনীভাচার্য অদ্বৈত বেদাস্তের উপর গ্রচণ্ডভাবে আক্রমণ 
করেন। ইহাদের যুক্তি খগুনের জন্য বন্ধপরিকর হইলেন 
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(১৮) চিৎনুখাচার্য-_ইনি ত্রীঃ ১৩শ শতাবীতে আবিভূর্তি হ'ন। ইনি দক্ষিণ ভারতের 
কামকোটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। নব্য ন্যায়ের অসাধারণ পঙ্ডিত হইয়া! ইনি অদ্বৈতমত স্থাপনে 
কৃতসংকলল হ'ন। ইহার রচিত গ্রন্থ যথা--(ক) প্রত্যকৃতত্ব প্রদীপিক বা] চিৎস্ুখী (খ) শঙ্কর- 

ভাষ্যের 'ভাবগ্রকাঁশিক” টাকা (গ) খণ্ডনখণ্ডখাগ্ভ টাক] (ঘ) বিবরণ তাৎপর্য দীপিক1 (৬) 

রহ্ধসিদ্ধি টাকা (5) বিষ্ুপুরাণের টাকা (ছ) আননবোধেন্ত্র ভট্রারকের “ন্যায় মকরনদের' উপর 
টাক (জ) গ্রমাণমালা ব্যাখ্যা (ঝ) অধিকরণমঞ্জরী সঙ্গতি (4) শঙ্কর চরিত | 

| (১৯) শঙ্করানন বা বিগ্াশঙ্কর | ইনি ১২২৮-১৩৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ 

ছিলেন। ইনি একাধারে অসাধারণ সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন এবং দ্বৈতসম্প্রদায় প্রবর্তক 

মধ্বাচার্ধকে তিনবার বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থ (ক) ১৮ খানি 

উপনিষদের উপর টাক (খ) বেদান্ত স্থত্রবৃত্তি (গ) গীতার টীকা (ঘ) আত্মপুরাণ (প্রকরণ গ্রন্থ)। 

(২০) শ্রীধর স্বামী__ইনি গুর্জর দেশীয় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ । ইহীর গ্রন্থ--(ক) গীতার 
টাকা (খ) তাগবতের টীকা (গ) বিষ্ুপুরাণের টীক1। ইনি খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর লোক । 

(২১) প্রত্যক্ স্বরূপ ভগবান-__ইনিও খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে আবিভূ্ত হন। ইহার 
গ্রস্থ-_চিৎস্থখীর উপর “মানসনয়ন প্রসাদিনী' টীকা । র 

(২২) অমলানন্দ যতি--( ইহার অন্য নাম ব্যাসাশ্রম )। ইনি চিৎ্স্ুখের শিষ্য 

নুখপ্রকাশের শিষ্য । দেবগিরির রাজ! কৃষ্ণরাজার সময় ( ১২৪৭-১২৬০ খ্রীঃ) ইহার আবির্ভাব 

হয়। ইহার রচিত গ্রন্থ-(ক) তামতীর উপর 'কল্পতরু' টাক] (খ) পঞ্চপার্দিকার উপর 'দর্পণঃ- 

টাক! (গ) শাস্ত্র দর্পণ (ক্রহ্গসথত্রের অধিকরণমাল। )। 

ইছাদের পরেই মধ্ব ও রামান্থজ সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট আচার্য অদ্বৈতমত- 

খণ্ডনে চেষ্টা করেন। আর তাহাদের মত পুনঃ খগ্ডনের জন্য আবিভূর্তি হইলেন-_- 
(২৩) ভারতী-তীর্ঘ_(১৩২৮-১৩৮০ খ্রীণ অ*) ইনি শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ ছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থ বেদান্তহ্তত্রের সটাক অধিকরণমালা। 
(২৪) সায়ণাচার্য। ইনি অসাধ|রণ বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রায় সমস্ত বেদেরই 

ভাষ্যরচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। অবশ্ত অদ্বৈত বেদান্তের উপর 

ইহার কোন গ্রন্থ নাই। 

(ক্রমশঃ ) 



ন্িন্বিএ-ওশ্রভ্লত 
(১) 

প্রাচীন ভাল্পতে আ-শ্পিক্ষা 

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী 

প্রাচীন ভারতে যে স্ত্রী-শিক্ষ। বহুলরূপে প্রচলিত ছিল এবং স্ত্রীলোকেরাও যে উপনয়ন 

স্কারের অধিকাঁরিণী হইয়া বেদাদি শান্ত্রাধায়ন করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পায়! যায়। 
খখেদের ৩৫।৫৫।৯৬ মন হইতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে বাল্যবিবাহ একেবারেই অনুমোদিত 

হয় নাই এবং কন্তাকে শিক্ষিত! করিয়া শিক্ষিত পাত্রের সহিত বিবাহ দানের জন্য বলা হুইয়াছে। 
বিবাহের পূর্বে যে কন্ঠাদিগকে ব্রহ্গচর্যাশ্রমে থাকিতে হইত তাহাও যভুর্বেদের ৮1১ মন্ত্র হইতে 

জান! যায়। আশ্বলায়ন শ্রোতহ্থত্র (১/১১), গোঠিল গৃহাস্ত্র ( ১৩), আপন্তম্ব শরোতহুত্র 

( ১২৫১২ ) প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরাঁও অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞকার্ধে 

বেদমন্ত্রার্দি উচ্চারণ করিতেন। জৈমিনিও তাহার পূর্বমীমাংসায় ( ১৮1৪।৩ স্থত্র ) এবিবয় 

বলিয়াছেন। শবর স্বামীও তাহার মীমাংসা ভাষ্যে এবং মাঁধবাচার্যও তাহার শ্যায়মালা বিস্তারে' 

সীলোকেরা যে যজ্ঞাদিকার্ষে ও বেদাধ্যয়নে পুরুষদিগেরই সহিত সমান অধিকারসম্পন্না তাহা 

প্রমাণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের যে উপনয়ন হইতে তাহ! তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৩২।৩৭ ) ও 

অন্যান্ত বৈদিকগ্রন্থ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীকদিগের মধ্যে এইপ্রথা এখনও 

বত'মান। স্ত্রীলো ₹দিগের জন্যও যে ব্র্গচর্য, গাহৃস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই ৪টা আশ্রম ছিল 

তাহা মহধি হারীতকুত “হারীত বচনম্ঠ হইতে জানা যাঁয়। শুধু তাহাই নহে খণ্থেদের অনেক 

ন্ত্রষ্ট ছিলেন প্রাচীন ভারতের বনু খষি-রমণী। যেমন খখেদের ৫ম মণ্ডলের ৪র্থ অষ্টকের 

২৮শ হুক্তের দ্রষ্ট মহীয়সী নারী বিশ্ববারা, লোপমুদ্রা ধণ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২য় অষ্টকের 

৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৯তম হুজের দ্রষ্ট । তদ্যতীত অপলা, শ।ম্বতী, ঘোষা, আত্ররেয়ী, পৌলমী প্রভৃতি 

বহু নারী খণ্থেদের মন্ত্র, ও খষি পর্যায়ভৃক্তা | 
গ্রাচীন ভারতের স্ত্রীলোকেরা যে কেবল বৈদদিককার্ষে যোগদান ও মন্ত্রোচ্চারণ ও 

বেদাধ্যয়ন করিতেন তাহা নহে পরস্ত তাহার দার্শনিক তত্বালোচনাও করিতেন এবং অনেক 

বিশিষ্ট জ্ঞানীদের সভায় আলোচনায় যোগদান করিতেন । ইহার প্রক্ষ্ট প্রমাণ জনকখখখবির সভায় 

গার্গা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি খষিকন্তাদের আলোচনায় দেখিতে পাওয়। যায়। এই সকল আর্ধকন্যাদের 
অনেকে আবার ্বগৃহ হইতে বহুদুরে কোন গুরুকুলে গিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইহার প্রমাণ 
আমরা দেখিতে পাই কৌষতিকী ব্রাহ্মণ (৭1৬)--পথ্যাবস্তি নায়ী. কোন আর্যকন্া উত্তরাঞ্চলে 
গমন করিয়া অধ্যয়নাস্তে 'বাক্” বা সরম্বতী উপাধি গ্রহণ করে ফিরে এলেন। প্রাচীন বৈদিক যুগেই 

৭---৪৭ 
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স্্রীলোকেরা যে গীত বাগ্াদি শিল্পকল! শিক্ষা করিতেন তাহা আমরা তৈত্তিরীয় সংহিতা 
(£1১/৬।৫), শতপথ ব্রাঙ্গণ (৩২1৪।৩-৬ ) প্রভৃতি হইতে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ সে সময়ে 
অনেক গুরুকুলে সহশিক্ষা (0০-5৫4০8007), গ্রচলিত ছিল। কারণ আমর] দেখি তৈত্তিরীয় 

আরণ্যকে (১১৩), ঁতরেয় উপনিষদে (৩) উক্ত হইতেছে যে কোন কোন শরীর-বিষ্তাদি শিক্ষা 

দিবার সময় স্ত্রীলোক দিগকে বাহিরে চলিয়! যাইতে বল! হইত। 

স্রীলোকদিগের এই সমান অধিকার পরবর্তী পৌরাণিক যুগেও দেখিতে পাই। 
রামায়ণে কৌশল্যা, সীতা, তার! (বালিপত্ী ) বেদ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। মহাভারতে শাস্তি 

পর্বে জনক মহিষী রাজধিকে বেদাদিশাজ্জ ইহাতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! সন্নযাসধর্ম গ্রহণে নিবৃত্ত 

করিতেছেন। 

পরবর্তাঁকালে মন্নুসংহিতার সময় হুইতে স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদের এইসব কাধ্যে 

যোগদান নিষিদ্ধ হইতেছে দেখিতে পাই। ক্রমে স্ত্রীলোকেরা যে কেবল গৃহকার্ষে পুরুষদিগকে 

সহায়তা করিবেন যেমন রন্ধন, বস্ত্র বয়ন, বৃক্ষাদি রোপণ ও কৃষি ইত্যাদি-তাহা আমরা 

শুত্রনীতিসার, বাৎসায়ন কৃত কামস্থৃত্র গ্রতৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। স্ত্রীলোকেরা সংসারের আয় 

ব্যয় হিসাবও করিবেন। এই সময়েই নানাপ্রকার (৬৪ প্রকার ) শিল্প ও কলাবিষ্তা স্ত্রীলোক 

দিগের মধো বিশেষ প্রচলিত হইল। বাৎ্সায়ন মুনি তীহার কাঁমশাস্তরে স্ত্ীশিক্ষা বিষয়ে অনেক 

কিছু উপদেশ দিয়াছেন ও তাঁহার উদার মতের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহার মতে যদিও 
স্ত্রীলোকের বেদাঁদিশাল্লীধ্যয়ণে অধিকার নাই (কারণ সে সময় ইহার বিরুদ্ধে স্থৃতিকারেরা মত দিয়া- 

ছেন) তথাপি স্ত্রীলোকদিগকে এই সব শাস্ত্রের তবগুলি শিক্ষা! গ্রদ|ন করিতে হইবে। (১৩২-৫)। 

তাহার মতে বিবাহের পূর্বেই কন্তাদিগকে কামশান্ত্রে শিক্ষাদীন করা উচিৎ, আর এই শিক্ষার 

শি্গয়িত্রীরূপে কন্তাঁর বিবাহিতা ধাত্রীকন্তা, বিবাহিতা! বান্ধবী গ্রভৃতিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। 
বাৎসায়ন কৃত ৬৪ প্রকার কলাবিগ্তার উল্লেখ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী-নির্দেশকে আমরা আদর্শ স্ত্ীশিক্ষা- 
পদ্ধতিরূপে গণনা করিতে পারি। অবশ্ঠ এইসব কলাবিগ্কার প্রচলন বৈদিকযুগ হইতেই ছিল। 

আর বহু অভিজাত কন্তার। ও র।জপরিবারের মহিলারা এই মব িগ্তায় বিশেষ পারদশিনী ছিলেন। 
আমরা মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি হইতেও ইহাঁর বহু প্রমাণ পাঁই। বৌদ্ধগ্রস্থাদিতে এবং সংস্কৃত 

কাব্যেও (যেমন মাঁলবিকী গ্রিমিত্রমূ রঘুবংশম্, রত্বাবলী ) ইহা'র অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সে 
যুগে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে অনেক কবিও ছিলেন তাহার বহুল গ্মাণ পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের 

রচিত অনেক কাব্যগ্রস্থও এখনও পাঁওয়া ষায়। কর্ণাটদেশের বিজয়াঙ্কা, শীল] তট্টারিকা, গ্রভুদেবী 

প্রভৃতি বহু স্ত্রীকবির বিষয় শুক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে 

স্রীলোকেরা তত্রশান্ত্রে বিশেষ পারদশিনী ছিলেন এবং অনেক স্ত্রীলোক তান্ত্রিক গুরুনূপে অবস্থান 
করিতেন। 

স্রীলোকের৷ যে কেবল কলাবিগ্াদিতে পারদশিনী ছিলেন তাহা নহে, পরস্ত গণিত, 
জ্যোতিষ শান্ত্েও অনেক মহিয়সী আর্ধনারীর অবদান আজও শিক্ষা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করিতেছে। দৃ্টান্তরূপে বীজগণিত কর্ত্রী লীলাবতী ও জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ! খনার নামোল্লেখ 

করিতে পারি। 

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকদিগের জন্ত পৃথক আশ্রম (মঠ) প্রভৃতি হিল কি না বলিতে পারি 

না। বৌদ্ধধুগে এই প্রকার ভিক্ষণীসংজ্ৰ গ্রবতিত হইল। বুদ্ধের মাতৃঘসা মহাগ্রজাপতিই প্রথমে 
এই সঙ্বের বীজ বপন করেন, তাঁহার পর গৌতমের স্ত্রী গোপা ও অন্তান্ত অনেক রাজকন্তা ইহাতে 
যোগদান করেন। বিনয়পিটক গ্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে তিক্ষুণী সংঘের শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবন যাপন 
প্রণালী বিষয়ক বহু নিয়ম সংবদ্ধ আছে। থেরীগাথার রচয়িত্রী অনেক তিক্ষুণী। বুদ্ধদেবের মতে 

সী শূদ্র সকলেরই বেদাদি ও অন্ত বৌদ্ধশান্ত্র পাঠে সমান অধিকার আছে। কোন কোন রাজ্য- 

শাসন কার্যে স্ত্রীল|কেরাও নিষুক্ত হইতেন ইহা আমরা কৌটিল্যের অর্থস্ত্র হইতে দেখিতে পাই। 

নৃত্য বিশারদ) স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে দেবদাসী নিযুক্ত] হইতেন। বর্তমান সময়েও ভারতের 
বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষতঃ দ।ক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরে এই দেবদাসী প্রথা আছে। স্ত্রীলোক- 

দিগকে যে যুদ্ধবিষ্তা ও অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদান কর! হইত তাহা আমরা খণেদ ও রামায়ণ 

মহাতারতাদি হইতে দেখিতে পাই। আধুনিক ঘুগের ইতিহাসও রাজপুত ও মহারাষ্টরকন্তারা 

যে বীর যোদ্ধারমণী ছিলেন তাহার পরিচয় দান করে। রাজান্তঃপুরে বহু রমণী তীর-ধন্ব-ঢাল-তরবাঁল 

্রভৃতি সুসজ্জিতা হইয়া অন্তঃপুর ও রাঙ্জাকে রক্ষা করিতেন__এ বিষয় আমরা! কৌটিপ্যকৃত 

অর্থশান্ত্র হইতে দেখিতে পাই। 
স্রীলোকের! যে আমুর্বেদ শান্ত্রও শিক্ষা করিতেন তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া 

যাঁয়। সে সময় অনেক স্ত্রী বৈদ্য ছিলেন এবং আমুর্বেদের মধ্যে ধাত্রী-বিগ্তাতেই অনেকে বিশেষ 

পারদিনি ছিলেন। খুঃ ৮ম শতাবীতে কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক রচিত (ইহার নাম আর্বা 

অনুবাদে রুশা ) একখানি ধাত্রী বিগ্ার পুস্তক আরুবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 

আর ছু" একটা কথার অবতারণা করিয়া এই কষ গরবন্ধটা শেষ করিতেছি। প্রাচীন 

কালের গুরুগৃহবাসী ছাত্রদের মধ্যে ছুই রকমের ্র্থচারী থাঁকিতেন--উপকুর্বন্ ও নৈঠিক। 

প্রাচীন ধুগের ছাত্রীদের মধোও সেইরূপ ছুই শ্রেণীর ব্রহ্ষচারিণী- (ক) সস্ঘোদ্বাহা ও (খ) বরহ্মবাদিনী 

থাঁকিতেন। ধাহীরা অধ্যয়নান্তে বিবাহাদি করিয়া গার্সথ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন তাহাদিগকে 

ম্ঘোদ্বাহা বল! হইত ও ধাহারা আজীবন অধ্যয়ন করিতেন ও ব্রহষচর্যব্রত পালন করিতেন 

তাহাদিগকে ব্গবাদিনী বলা হইত। এইসব ব্রহ্ধবাদিনী রমণীর সংখ্যাও নিতান্ত বিরল ছিল না। 

ইহার] কি করিতেন? নিশ্চয়ই ইহাদের অনেকে অধ্যাপন ও অন্তানয ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতেন। 

এই সব অধ্যাপিকাদিগকে উপাধ্যায়৷ বলা হইত। স্ুলভা, বড়বা, প্রাথীতেরী, গার্গী প্রভৃতি 

রমপ্রী এই শ্রেণীর ছিলেন। নুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী যে গে যুগে যথেষ্ট ছিল তাহা বলা 

যাইতে পারে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজের অন্য স্তরের কার্ষে এবং কলাবিস্তাতেই যে প্রাচীন 

কাঁলের আর্ধ রমণীয়! উৎকর্ষ লাভ করিয়া ছিলেন তাহা নহে, রাজ্য পরিচালনাতেও অনেক 

রমণী হুনক্ষ। ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা খুঃ পৃঃ ২য় শতাকীতে সাতবাহন বংশের রাণী নয়নিকা। 
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থু ৪র্থ শতাবীতে বাকাটক বংশের রাণী গ্রভাবতী গুপ্তা, কাশ্মীরের সুগন্ধ! ও দিদা, এবং কু্কুমদেবী, 

লক্ষমীদেবী প্রভৃতি অনেক রমণীর নামোল্লেখ করিতে পারি। রাণী ভবানী ও অহল্যাবাঈএর 

নামও বতর্মান যুগে উন্লেখ যোগ্য। 

কি কারণে ভারতীয় আর্ধরমণীদিগকে তাহাদের উচ্চাসন হইতে, তাহাদিগকে 
উপনয়নাদি সংস্কার ও ব্দোধ্যয়নাদ্ি হইতে বঞ্চিতা করিয়া পরবর্তী স্ৃতিকারের! তাহাদের 

স্থৃতিশান্ত্রে নিয়ম রচনা করিলেন তাহার বিষয় বলিতেছি। ভারতীয় আ্যর্যস্ভ্যত! ও সমাজ যখন 

বিস্ততিলাভ করিতে লাগিল, তখন অনেক আর্ধ, অনার্য কন্টাদিগকে বিবাহা'দি করিতে লাঁগিলেন। 
দ্বিজাতিরা শৃদ্রকন্ঠাদেরও বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই সব শূদ্রা৷ ও অনার্য কন্তাদের দ্বারা 
বৈদিক কার্ধে সহায়ত! লাভ হইত না। অনেক স্থলে যন্পকার্ষে ইহার! মন্্োচ্চারণ ভূল করিতে 

লাঁগিলেন। সেজন্ত ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন প্রথ] ও বেদাধ্যয়ন বন্ধ করা হইল। স্ত্রী 

শিক্ষাও ক্রমে হাস পাইতে লাগিল। অতিসায়ন নামক একজন খষি গ্রথমে এ বিষয়ে প্রচার 
করিতে লাগিলেন। তাহার অগ্তম প্রধান কারণরূপে ক্রমশঃ অল্প বয়সে কন্তাদের বিবাহ দানের 

ব্যবস্থা হইল। 
বতগ্ঝান যুগে যখন ধম? শিক্ষা, সমাজ প্রস্ৃতি প্রত্যেক স্তরের উন্নতির জন্য রামমোহন, 

বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীধিরা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নৰ যুগের সুচনা করিয়া! দিয়াছেন, 

তখন কি আবার প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া স্ত্রী শিক্ষা বিস্ত।রের ব্যবস্থা করা 

যাইতে পারেনা? নবীন তারতে কি আবার গাগাঁ, মৈগ্রেয়ী প্রমুখ ব্রহ্গবাদিনী, খনা, লীলাব্তী 
প্রমুখ মেধাবিনী ও অইল্যা, ভবানী প্রমুখ মহীয়সী রমণী আবিভূতী হইয়া ভারতের আদর্শ, ইহার 

সুপ্ত নারীজাতিকে শুনাইতে পারে না! 

(২) 
প্রাচীন ভ্াব্পতীম্ত্র মানমন্দ্ক্স 

শ্রীনিম লচজ্ লাহিড়ী এম. এ. 

বেধশালা বা মানমন্দির (:890:020701081 07561581001 ) ব্যতীত জ্যোতিবিষ্ভার 

উন্নতি সম্ভবপর নছে। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিবিদ্গণ গ্রহগণিতে তৎকালে যে অত্যুচ্চশিখরে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বহুকালব্যাপী গ্রহবেধ ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্ত বড়ই 

ছুঃখের বিষয়, ভারতীয় জ্যোতিধিদগণ কি প্রকার যঙ্ত্রের সাহায্যে গ্রহসন্দর্শন দ্বারা 

গ্রহ-গতির তব্বসমুহ আবিষার করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখন বিস্বৃতির গর্ভে নুপ্ত। 

জ্যোতিবিদ-শিরোমণি আর্যতটের গ্রস্থেও কোনও ন্ুুপ্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের কোন প্রকার উল্লেখ 

পাওয়া যায় না। আর্যতটের পরেও কয়েকবার গ্রহগতির পরিবত্ন সাধিত হইয়াছে এবং 
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তৎকালে পূর্ব হইতে গণিতপময়ে গ্রহণাদি প্রায়ই সংঘটিত হুইত। ইহাতে মনে হয় তৎকালে 

নিরন্তর বেধ্যস্ত্ দ্বারা গ্রহাবস্থান পরীক্ষিত হইত। হয়ত বতমান কালের স্ায় আড়ম্বরপূর্ণ কোন 

প্রকার মানমন্দির তৎকালে ছিল না, কিন্তু অতি সরল যে সকল যন্ত্র ছিল তাহা দ্বারাই 
তাহাদের ধী-যন্ত্র প্রয়োগে বিশুদ্ধ গ্রহাবস্থান তাহারা অবগত হইতে পারিতেন। বেধ-যস্ত্রের 

অপূর্ণতা আর্য জ্যে।তিবিদ্গণ ধী-যস্তর দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতেন। বস্তুতঃ তাহাদের অনাধারণ 

ধী-শক্তিই সকল প্রকার সমন্তার সমাধান করিয়া দিত। 

বতন্মানে দিল্লী, কাশী, মথুরা, জয়পুর ও উজ্জরয়িনীতে ভারতীয় পদ্ধতিতে গঠিত কয়েকটি 

মানমন্দিরের অবশেষ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার কোনটিই আর্ধভটাদি সুপরিচিত জ্যোতিবিদ্গণের 

সমকালিক নহে। ইহার সকলগুলিই মুসলমান রান্জত্বকালে মহারাজ জয়মিংহ দ্বারা পরিকল্পিত 

ও নিমিত। « মহারাঁজ জর়সিংহ ১৬৮৬ গ্রীষ্টান্ধে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভ্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 

অন্বররাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আওরঙ্গজেব তৎকালে দিল্লীশ্বর ছিলেন। জয়সিংহ 

বিশেষ বিগ্বোথসাহী নরপতি ছিলেন এবং নিজে বিষ্ধাবুদ্ধিতে বিশেষতঃ জ্যোতিথিগ্ভায় ভারতের 

গৌরবস্থল ছিলেন। তৎকালে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের জ্যোতিষিক জ্ঞান আহরণ করিবার 

উদ্দেশ্তে তিনি মাগুয়েল নামক এক পতু্ীজ পাদরির সহিত কয়েকজন পণ্ডিতকে ইউরোপে 

প্রেরণ করেন, এবং কথিত হয় যে, তিনি মহন্সদদ সরিফ নামক এক ব্যক্তিকে দক্ষিণ মেরুর 

নিকটবতাঁ দেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি কয়েকখানি ইউরোপীয় গ্রন্থের ( টলেমি প্রভৃতির ) সংস্কৃত 

অনুবাদ করেন। ইউক্লিডের গ্রন্থ সম্বন্ধে ও লগারিথম্ (15082110012 ) সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞ!ন 

ছিল। জয়সিংহের প্রধান জ্যোতিধিদ জগণ্নাথ গণকদিগের সুবিধার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত সম্রাট * 

নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

জগরাথ বলিয়াছেন যে, জয়সিংহ তাহার বুদ্ধিমন্বার দ্বারা নব নব কৌশলে বেধ-যন্থ 

সকগ নির্মাণ করিতেন । তৎকালে ম।নমনিরের জন্য নিম্নোক্ত যন্ত্র সকল আবশ্তক হইত £-- 

১। নাঁড়ী যন্(সর্ধবড়ি ),২। গোল যন্ত(স্থবৃহৎ গোলক ),৩। দিগংশ যন্ধ (ক্ষিতিজবৃত্বে দিগংশ 

পরিমাপক যন্ত্র), ৪। দ্গিণোবৃত্তি যন্ত্র, ৫। বৃত্ত মষ্ঠাংশক, ৬। সম্রাট যঞ্থঃ ৭| জয় গ্রকাশ। ইহা 

ব্যতীত আরও বহু গ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার তৎকালে ছিল। এই বন্ত্গুলির মধ্যে লমরাট যন্ত্র ও 

জয়প্রকাশই ম্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় 

জয়সিংহ যে সকল গণনা করিয়াছিলেন ও পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন 

তাঁহার মধ্যে অধিকাংশই এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়াছে । তিনি বাধিক অয়নগতি ৫১৬” বিকলা 

নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্তের অন্তর্গত কোণের পরিমীপ করিয়াছিলেন 

২৩২৮। ইহা! প্রকৃত মানের অতি সন্নিহত। 

জয়সিংছের নিথিত মানমন্দিরগুলি বত'মানে অনাদর বশতঃ প্রত্বতাত্বিকের গবেষণার 

৷ ইহার অন্ত নাম দিদ্ধান্তসারকোন্ঠত। 



৩৭৪ প্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৬ষঠ সংখ্যা 

বিষয়ীভূত হুইয়া পড়িয়াছে। তবে উজ্জয়িনীর মানমন্দিরে কিছু কিছু কাজ হইয়া থাকে। 
সদাশিব আপ্তে ( অধুন! ম্বর্গগত ? ) মহাশয় অনেকদিন উক্ত মানমন্দিরের অধ্যক্ষতা 
করিয়াছেন। এই মানমনিরগুলির পুনরায় সংস্কার সাধন করিতে পারিলে দেশীয় পঞ্জিকার 

সংস্কার কার্য, আশ! করি, কিছু সহজসাধ্য হইতে পারে। 

বতমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় বেধশালার সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল। 
এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল। 

(৩) 

স্মতিল্প গবেশীস্ত্র আোগেত্দ্র পুক্পক্ষান্সেক সান 
প্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম্. এ, বি. এলও কাব্যতীর্থ 

আইন ও স্ৃতিশাস্ত্রের গবেষণার জন্য কলিকাঁত]৷ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হস্তে তিন প্রকার 

বাধিক পুরস্কার আছে, যথা ঠাকুর আইন বক্তৃতা, অনাথনাথ গবেষণা! পুরস্কার ও যোগেন্দ্র গবেষণা 
পুরস্কার। প্রথমটির আধিক মূল্য দশ হাজার টাকা, দ্বিতীয়টির হাজার টাকা, ও তৃতীয়টির সাড়ে 
তিন শত টাকা। প্রথমটির স্থ্টি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, দ্বিতীয়টির ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এবং 
তৃতীয়টির ১৯০২ খ্রীপ্টাব হইতে । হুতরাং দেখা যাইতেছে যে, টাকার দিক্ দিয়! যোগেন্ত্র পুরস্কার 

সর্বকনিষ্ঠ হইলেও বয়স অর্থাৎ স্থষ্টির সময়ের দিক্ দিয়া ইহা মধ্যম । ইহার অষ্টা পরলোকগত 

বিশ্ববিদ্ভালয়-লভ্য যোগেন্্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। 

ঠাকুর আইন বক্তৃতা প্রথমে ইংরেজীতে প্রদত্ত হইয়া পরে ইংরেজী পুস্তকাঁকারে 

প্রকাশিত হয়। অনাথনাথ পুরস্কারের গ্রবন্ধও ইংরেজীতেই লিখিত হয়। কিন্তু পুরস্কার অষ্টার 

নির্দেশ অন্থসারে, যোগেন্দর পুরস্কারের প্রবন্ধ ইংরেজী বা বাঙলায় লিখিত হইয়া! থাকে । ঠাকুর- 

আইন-বন্কৃতা ও অনাথনাথ পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় সমগ্র ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ 

আইনের মধ্য হইতে নিরধারিত হয়। কিন্ত যোগেন্দ্র পুরস্কারের উপজীব্য বিষয় মাত্র হিন্দুর 
সমগ্র ব্যবহার-শীস্ত। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইনের স্ায় অধুন! অপ্রচলিত হিন্দু আইনও ইহার 

অন্তভূ'ক্ত। "বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইন” বলিতে মাত্র হিন্দুর বিবাহ, দত্তক ও উত্তরাধিকার 

বুঝায়। এবং “অধুনা অগ্রলিত হিন্দু আইন* বলিতে হিন্দুর দণ্ডবিধি, সাক্ষ্যবিধি গ্রভৃতি বুঝায়। 
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এই দীর্ঘ ৩৮ বৎসরের মধ্যে ( ১৯*২-১৯৩৯) মাত্র নিয়লিখিত নয় জন পণ্ডিত নিয়- 
লিখিত প্রবন্ধ লিখিয়া এই যোগেন্দ্র পুরষ্কার পাইয়াছেন £_- 

খ্ীষ্টাবব পণ্ডিতের নাম বিষয় ভাষা 

(১) রাঁজেন্ত্র নাথ বিদ্াতৃষণ | _দত্তকের মূলনীতি বাঙ্গাল 

এ (২) দুরবশূল শ্রীরাম শাস্তী জি: % --ইংরেজী 

(৩) এম. মুত্রমণ্যন্ - হিন্দু আইনে অসতীত্বের 
আইনগত পরিণাম [ইজ 

১৯২৬-_ (8) মহামহোপাধ্যয় শিতিক্ বাচস্পতি -- প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি--বাঙ্গালা 

১৯২৭-- (৫) মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্জ স্বৃতিতীর্থ | _ প্রাচীন ভারতে সাক্ষ্যবিধি _:), 

(৬) ডন্টর অমরেশ্বর ঠাকুর এ » ইংরেজী 

১৯৩৩ (৭) বটুকনাথ ভট্টাচার্য _-কলিবর্জ্য _ ইংরেজী 
১৯৩৪-_ (৮) নারায়ণচন্ত্র স্থৃতিতীর্থ হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার -_বাঙ্গালা 
১৯৩৫-- (৯) ক্ষ্চগোপাল গোস্বামী - হিন্দুবিবাহ ইংরেজী 

ইহাদের মধ্যে '“কলিবর্জ্য* ও “হিন্দুবিবাহ” ব্যতীত সব প্রবন্ধগুলিই গ্রকাশিত হইয়াছে। 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কোন কোনগুলি নিজেরাই ছাপাইয়াছেন এবং অন্াত্র মুদ্রিত হইলে তাহারা 

সেগুলির মুদ্রণ-বায় বহন করিয়াছেন । 

উপর্যুক্ত তালিকা! হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, পুরস্কারশ্রষ্ট। যোগেন্ত্রন্ত্রের উদেষ্ট 

এই দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসরে, পূর্ণভাবে ন! হউক, আংশিকভাবেও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ বিবাহ, 
দত্তক, অসতীত্ব ও স্ত্রীধনাধিকারের প্রবদ্ধগুলি “বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইনেরই” অংশচতু্টয 
এবং দণ্ডনীতি, সাক্ষ্যবিধি ও কলিবর্জ্য “অধুন! অপ্রচলিত হিন্দু আইনেরই* অংশবিশেষ। ছুই 

এক বৎসর প্রেরিত প্রবন্ধ মনোনীত না হইলেও, আটব্রিশ বৎসরে মাত্র নয়টি প্রবন্ধ মনোনীত 
হওয়ার আর একটি কাঁরণ আছে । সেটি হইতেছে এই যে, এই পুরস্কারের প্রবন্ধ পুরস্করত্ষ্টার 

নির্দেশ অনুসারে স্বৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের দ্বারা লেখনীয় বলিয়া এবং প্র প্ডিতগণ প্রায়ই 

ইংরেজীতে অনতিজ্ঞ বলিয়া, সরকারী “কলিকাতা গেজেটে” ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 
এই পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় ও বিশ্ববিদ্াঁলয়ে প্রেরণের শেষ তারিখের বিজ্ঞাপন পল্লীবামী এঁ পঙ্ডিত 
গণের নিকট গিয়া পৌছে না। সেইজন্য মফংম্থলে অভিজ্ঞ পণ্ডিত থাকা পত্থেও, মাত্র কলিকাতা 

সহর ও তাহার উপকণ্ঠের পণ্ডিতগণই এই প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন এবং অধিকাংশ বৎসরেই এই 

প্রবন্ধ লিখিত ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রেরিত হয় না। এই পুরস্কারের বিষয়ের ও প্রবন্ধ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

প্রেরণের শেষ তারিখের বিজ্ঞাপন বাঙ্গল] সংবাদপত্রাদিতে বাঙ্গলাভাবায় প্রকাশের জন্ত আমরা 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়কে অনুরোধ করিতেছি। 
গজ আি। 



আমাদের কথা 
গত সংখ্যায় আমর! ইও্ডয়ান্ রিসার্চ ইন স্টটিউটের জ্যোতিষ বিভাগের বিষয় উল্লেখ 

করিয়াছি। .বতর্মানে এবিষয়ের বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রদত্ত হইতেছে। 
(১) 'ধাহারা ইন্ন্টিটিউটের সত্য নহেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে মাত্র জ্যোতিষ - 

বিচ্াগের সত্য হইতে পারেন। বাধিক টাদা ৩২ অগ্রিম দেয়। জামুয়ারী মাস হইতে বৎসর গণন। 
কর! হইবে। বাধিক বা ষাগ্নাসিক চাদা অগ্রিম দেয়। 

(২) জ্যোতিষ-বিভাগের সভ্যগণ ইনৃন্টিটিউট্ লাইব্রেরীর জ্যোতিষসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী 
পাঠ করিতে পারিবেন বা ইচ্ছা করিলে গ্রন্থের জন্য মুল্য জমা রাখিয়া তাহা বাঁড়ীতেও লইয়া 
যাইতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষ সংক্রান্ত যে সব প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত 
হইবে, সেগুলি সভ্যগণ বিনামুল্যে পাইবেন । 

(৩) ইনৃস্টিটউট্ কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রস্থাবলী সভ্যগণের নিকট 
শতকর! ২৫২ টাক! হাসে বিক্রয় করা হইবে। 

(8) এই বিভাগে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি সভ্য তালিকাভূক্ত হইলে জ্যোতিষ বিষয়ক 

একখানি ব্রেমামিক পত্রিকণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। উক্ত পত্রিকা সম্যগণ অধ'ূল্যে 
পাইবেন। বতর্মানে জ্যোতিষ বিষয়ক যে সকল পত্রিকা ইনৃ্টিটিউটে আসিয়া থাকে তাহা 

ব্যতীত অন্তান্থ স্থান হইতে প্রকাশিত পত্রিকা গুলিও লইবাঁর ব্যবস্থা করা হইবে। 
(৫) মাসে অন্ততঃ একটি করিয়া সভা আহ্ব!নের ব্যবস্থা কর! হইবে এবং তাহাতে 

জ্যোতিষের আলোচনা বা প্রবন্ধ পঠিত হইবে। মধ্যে মধ্যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্বারা 
গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইবে। 

যাহারা জ্যোতিষ-বিভাগের কার্ধকরী সমিতির সদন্ত হইবেন, তাহাদিগকে ইনৃস্টি- 
টিউটের অন্ততঃ সাধারণ সভ্য হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত নিমলচন্ত্র লাহিড়ী জ্যোতিষ-বিতাগের 
সম্পাদকরূপে কার্য করিতেছেন। 

যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জ্যোতিবিগ্তার মুলতত্বের উপর প্রতিঠিত করিয়া 
পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ মানমন্দির স্থাপিত হয় এই জ্যোতিষ বিভাগ তাহারও 
চেষ্টা করিবে। ্ 

আমর! জ্যোতিষাম্থরাগী ব্যক্তিবর্কে এই সকলকার্ষে যোগদানের জন্ত আহ্বান 
করিতেছি । 

্ রী রঃ নু 

মান্্রাজের উপকঠ আদিয়ারে (4৫581) ধিওসফিক্যালু সোসাইটীর (০071. 
৫৪1 9০০৩ ) প্রধান কেন্ত্র অবস্থিত। ইহার পুস্তকাগার বহু মৃূল্যবান্। সম্প্রতি এই সমিতি 

আট ্  



মাঘ, ১৩৪৬ ] আমাদের কথা ৬৭৭ 
কি 

4১001606 100190 07৮71158000 95759 ( প্রাচীন ভারতীয় সত্যতা ও সংস্কৃতি মূলক গ্রস্থমাল! ) 

নামে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে ভারতীয় জ্ঞান ও কৃষ্টির প্রচার উদ্দেশ্তে বতমানে ৩০ খণ্ডে 

কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্ত ও বিবরণীপাঠে আমরা বিশেষ 

আনন্দিত হইতেছি। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই স্ব স্ব গৃছে 
একটী আদর্শ গ্রন্থের পুস্তকাগার (77025 [409 ) স্থাপন করিতে পারেন সেই. প্রকার গ্রন্থ 
গ্রকাশের একান্ত আবশ্কতা আছে। 

৬ চু ও ্ 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় *বিশ্বতারতী' জনসাধারণের মধ্যে 

শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্ঠে লোকশিক্ষা-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বতণানে 

বাংলা তাষ! কেবল উপসন্তাস, গল্প ও কবিতায় পরিপুষট হইতেছে ; যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে 

বিজ্ঞানচর্চার প্রসার হয় তাহাও এই সব গ্রস্থাবলীর অন্ততম প্রধান উদ্দেস্ত। আশাকরি 
এই কার্ষে প্রত্যেক বাঙালীই স্মানন্দিত হইবেন। 

এ ্ ও য় 

ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থ ও অন্থান্ত গ্রন্থ গ্রকাশ 

করা, প্রচার করা, অপ্রকাশিত বা দুশ্্াপ্য গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করা এবং তারতীয় জ্ঞান ও কৃষ্টির 
সর্ববিষয়ে গবেষণা করা । কিন্তু বাংলাভাষায় সাধারণ পাঠকর্দিগের জন্য সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ 

বিভিন্ন ধমে'র, ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের, ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টিমুলক এবং বিজ্ঞীন বিষয়ক 

স্থাদির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রকার পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ 

ইন্স্টিটিউটের কার্ধতালিকার অন্তভূক্ত নহে। সেজন্য ইহারই তত্ববধানে এই কার্ষের জন্য ও 

দুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং মাধারণের জন্য আদর্শ পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়নের উদ্দেশে 

শ্রীশারতী পাবলিসিং কোং নামক একটি পুস্তকগ্রকাশ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
প্রতি বিষয়ের পুস্ত-কর ৩ খানি করিয়া খণ্ড থাকিবে--১ম খণ্ডথানি প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত, 

২য় খণ্ড মধ্য শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্ত, ও ৩য় খণ্ড উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্ঠ রচিত হইবে। 

সাধারণ পাঠক এই ৩ শ্রেণীর পুস্তকেই বিশেষ লাতবান হইবেন। এবিষয়ে আমর! সকলেরই 
সাহায্য ও সহাচুভূতি কামনা করি। 

|. রী রঃ ৪ 

ণই পৌষ শাস্তিনিকেতনের গত বাৎসরিক উৎসবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বতমানে 

পৃথিবীর দানবীয় ধ্বংসলীলায় প্রত্যেক নরনারীরই মনে যে বেদনা ও দুঃখ পুঞ্জীভূত 

হইয়া উঠিতেছে তাহারই একটা ছবি তাহার অনম্ৃকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 

পাঠকবর্গকে তাহার এই বাণী পাঠ করিতে অনুরোধ করি | 

৮৪৮ 



ঞ্পুত্ন্ষ শলহমালোলোচ্গ্না 
বাংল। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস-_শ্রীআশুতোবৰ ভট্টাচার্য এম. এ প্রণীত ও কলিকাতা 

বুক হাউ হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র পাল বি. এ কর্তৃক গ্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-_৩২+৫২৭। 

মূল্য --৪ টাকা। 

গ্রন্থকার বিবিধ গ্রন্থ-গ্রণেতা ও ঢাকা মিনির বঙ্গতাষ! ও সাহিত্যের অধ্যাপক। 

তিনি এই পুস্তক রচনার সম্বন্ধে তাহার “নিবেদনে' বলিয়াছেন, যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলায় এম, এ, 

ও অনার্স” শ্রেণীতে প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপন1 করিতে তিনি যে সমস্ত উপকরণ 

একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মূলতঃ তাহারুই কতকাংশের উপর তিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি 

রচিত হুইয়াছে। 
এ পযন্ত যে সমস্ত বাংলা রা ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাতে মধ্য যুগের 

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচন! হুইয়াছে। বাংলা মঙ্গল সাহিত্য সম্বন্ধে এই সকল পুস্তকের 
স্থানেস্থানে সামান্ত মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার তাহার আলোচ্য ন্থবৃহৎ পুস্তকখানি 

রচন করিয়া একটা চির-অন্ুভূত অভাবের অনেকটা পুরণ করিঘ্াছেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যের 

ইতিহাস রচনা একটী কঠিন ব্যাপার । এই ঝাব্যগুলি বাংলার নিজস্ব জিনিস। এইগুলি বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধমর্চার ও দেবতা লইয়! রচিত; ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দু-ধ্মে'র 
কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের আলোঁচন] দ্বারা বাংলার মধ্য ঘুগের একটা সামাপ্তিক ইতিহাসের 

চিত্র কল্পনা করিতে পারা যায় ? গ্রন্থকারের বত'ম।ন পুস্তক রচনার ইহাও একটা উদ্দেশ্য । কিন্তু এই 
সমস্ত কাব্যগুলির ইতিহাস ত দূরের কথা ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ পর্যন্ত আমরা পাঁইনা। এই 

সকল মঙ্গল কাব্য সঙ্বদ্ধে আমরা ছুই একটা মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত যাত্রা ও কবিওয়ালাদের গানের 

মধ্য দিয়া এবং কতকগুলি লৌকিক ছড়া ও প্রথার দ্বার! তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 

আম্িতেছি। অনেক সময় মনে কৌতুহল অন্সিয়াছে বটে ষে এই সমস্ত গাঁনের ব৷ প্রথার মূল 
কোথায়, কিন্তু এই কৌতূহল নিরসনের কোনও উপায় আজ পর্যন্ত খুঁজিয়! পাই নাই । আলোচ্য 

পৃস্তক খানি পড়িয়া আমাদের এই কৌতৃহুলের অনেকটা সন্তোষ বিধান হুইয়াছে। প্ধান ভান্তে 
শিবের গীত” এই সামান্ত একটি প্রবাদ বাক্য আমরা জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি এবং ইহার একটা 

সুন্দর অর্থও করিয়াছি, কিন্তু এই প্রবচনটার উদ্ভব কোথা হইতে হইল, তাহার ইতিহাস আমরা 
থু'জিয়া পাইন! । আজ পর্যন্ত এই শিবের গীত আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু এই সামান্ত গ্রবচনের 

স্বারা আমরা এই আভাস পাইতে পারি যে এক সময়ে শৈব সাহিত্যের বা শিব মঙ্গলের এরূপ 
গ্রচলন ছিল যে বাড়ীর মেয়ের] পর্যন্ত তাহাদের দৈনন্দিন কার্ষের মধ্যেও শিবের গান করিয়া 

থাকিত। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মনসা মঙ্গল ব! মনসার ভাসান আমাদের নিকট সুপরিচিত । 
মনসা মঙ্গলের বণিত বিষয় আমাদের জানা আছে, কিন্তু এ দেশে মনসা! পূজার গ্রবত ন কিরূণে 
হুইল তাহার তিহাসিকতা আমাদের জানা ছিল ন1। গ্রন্থকার সেই বিষয়ে তাহার গবেষণার 



মাঘ, ১৩৪৬ ] পুস্তক সমালোচনা ৩৭৯ 

ফলাফল গ্রন্থ মধ্যে লিপিবন্ধ করিয়া গ্রন্থখানিকে আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান করিয়াছেন। 

বাংলার বিতিন্ন পল্লীতে প্রচলিত ধর্ম পূজায় বৌদ্ধপ্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার প্রথম পরিচয় আমরা 
মহামহোপাধ্যায় /হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর “[)15০০৮৩15 ০ 115125 03000171910] 20 73081” নামক 

ইংরেজি পুস্তিকা হইতে পাইয়াছি, গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে সেই সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন। এই পুস্তকমধ্যে গ্রস্থকার* মঙ্গলচণ্ীর ইতিহাস, চতীমঙ্গল, 'কালিকা! মঙ্গল, 

শীতল! মঙ্গল, রায় মঙ্গল, বাস্থুলী মঙ্গল প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত সমস্ত মঙ্গল 
কাব্যেরই পরিচয় দিয়া সেই সঙ্গে এ সকল দেবতার পুজার এঁতিহাপিক তিত্তি সম্বন্ধে গবেষণা- 
মূলক আলোচন| করিয়াছেন। 

ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্র শ্রীযুক্ত চুশীল কুমার দে, এম্-এ, বি-এল্ ১ ডি- 
লিট মহাশ্য় পুস্তকখাঁনির একটি 'পরিচায়িকা” লিখিষ্ট৷ এবং অধ্যাপক ডক্টর মহম্মদ শহীহুল্ল'হ 
এমএ, বি-এল্ , মহাশয় 'প্রবেশক' লিখিয়া পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াহেন। মহম্মদ 
শহীদুল্লাহ সাহেব তাহার প্রবেশকের শেষে লিখিয়াছেন,। “ধাহারা মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের 
এক প্রধান অংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান) তাহাদের নিকট পুস্তকখানি উপাদেয় ও 
মুল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে ।” আমরাও তীহার এই মতের সহিত একমত হইয়া! তাহারই 
বাক্র প্রতিধ্বনি করিতেছি। ৮ 

ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীল রচনাভঙ্গী পুস্তকখানিকে বেশ সুখপাঠ্য করিয়াছে। 

শ্রীযুগল কিশোর পাল 
1755 (815065 118711০1251 0552566--716656100 00150152া িতঃ096- 

মূল্য আটআন] ৷ 
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পঞ্চদশ বাধিক সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্ব 

পাওয়া গেল। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকগণের লিখিত প্রবন্ধ স্ঘলিত এই বাধিক সংখ্যাটা 

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পূর্বধ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যে 
বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়! পত্রিকাখানিকে সর্বাঙ্গস্ুন্দর করিতেছেন তাহার পরিচয় পাওয়া 

যায়। ইহাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস ইত্যাদি নানাবিধ 

প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পত্রিকাখানি শুধু কলিকাতাবাসীর কেন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেরই 
পঠিতব্য। ভ্ীগৌরচন্দ্র সেন 

জ্রীনীতারামনাম-বৈভব--্রীন্ররেনত্রনাথ বন্য্োপাধ্যায় এম, এ) বি, এল্ কতৃকি 

অনুদিত ও ১২৭নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 

অযোধ্যার স্বামী শ্রীধুগলানন৷ শরণ মহারাজ *গ্রীপীতারাম নাম প্রতাপ-প্রকাশ' নামক 

একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদির 

সহিত ্রীরামনমমাহাত্ব্য বর্ণিত আছে। স্বামীজি মহারাজ এব শাস্ত্োদ্ধত অংশগুলির 
হিন্দীভাষায় অনুবাদ করেন । বত'মান গ্রন্থকার এ্গুলিই মূল সংস্কত মমেত বাংল! ভাষায় অন্থবাদ 

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা এই গ্রন্থের গ্রচার কামনা করি।  ্রীসতীশচন্দ্র শীল 
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স্পুলাভিন স্পভ্রিক্কা 

স্্ীযুগলকিশোর পাল বি. এল্ কতৃক সংকলিত 

বজদর্শন (নবপর্যায় ) 

১৪শ বর্ষ, ১৩২১। 

চক্রের জল্মকথা-_শ্রীজগদানন্দ রায়। 

সাধারণের জন্ত চন্দ্র সম্বন্ধে একটা তথ্যপূর্ণ গ্রাবন্ধ। 
,সহিত্য ও জতীয় জীবন-_প্রক্ানেন্্রমোহন দাঁস। 

সাহিত্য বলিতে কি বুঝায় এবং সাহিভ্াকে কিরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে 

ইত্যাদি বিষয়ে লেখক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণ] করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধে 

বুটেন, ফ্রান্স গ্াভৃতি বৈদেশিক সাহিত্যের আলোঁচন। এবং এ সমস্ত দেশে কিরূপে উন্নতি সংঘটিত 

হইয়!ছে, সেই সম্বন্ধে বিভ্বুত আলোচনা আছে। 
প্রীপ্রীকৃষ্ণতন্্ব__শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল। 
ইহাতে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শব্ধ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। রর 

চিত্রপরিচয়-_ প্রবন্ধটা প্রীঘুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ও “ভারতীতে+ গ্রাকাশিত 

পরিচয়” প্রবন্ধের সম।লোচনা। ইহাতে ভারতের প্রাচীন আলেখ্য-বিধানের সহিত চীনের চির- 

কলার তুলনা আছে। অবনীবাবুর মতে আলেখ্যের ছয় অঙ্গ যথ1_-( ১) রূপভেদ, (২) প্রমাণ 

(৩) ভাব, (৪) লাবণ্য যোজন (৫) সাদৃশ্ত (৬) বণিক] ভঙ্গ । 
বাংলায় বৈদেশিক শব্দ__শ্রীবীকেন্রনাথ চৌধুরী । 

বাংলাভাধাঁয় যে সমস্ত বৈদেশিক শব্ধ ব্যবহৃত হয়, ইহাতে তাহাদের বর্ণানুক্রমিক 

একটা তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে । 

রসের বূপ- শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 

ইহাতে নায়ক-নায়িক'র স্বরূপ বিচার ও শ্রেণী বিভাগ আছে। 

কালিদীসের কাল__প্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । | 
কালিদাসের কাল-নির্ণয় একটী কঠিন ব্যাপার। এবিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন 

মত পোষণ করেন। লেখক বলিতেছেন, “জ্যেতিবিদাঁভরণ” কাঁলিদীমের নামে প্রচলিত। 

ইহ! কলিযুগের ৩০৬৮ অব অর্থাৎ ্রীন্ট জম্মের ৩৩ বতমর পূর্বে লিখিত বলিয়া প্রকাশ । এই 

গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের ও তাহার নবরত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু এই পুস্তকের প্রামাণিকতা 

সর্ববাদী সম্মত নহে । 

ৃদ্ক-গয়ার মন্দিরে যে শিলালিপি পাঁওয়। গিয়াছে, তাহাতেও নবরদ্বের উল্লেখ আছে। 



৩৮২ শ্রীভারতী [ ছিতীয় বর্ষ-্"১৩৪৬ 

অধ্যাপক কারন্ সাহেবের মতে বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতিবী ছিলেন। তাহা হইলে 
কালিদাসও ষ্ঠ শতাকীতে বতমান ছিলেন। কিন্তু এমতও প্রামাণ্যরূপে ধরা যায় না। 

0৩ ]100150 ঠিচচনজজন্ড) ৬০] 111, 1874. 

1179 086 ০016 511 1185151570১ 001718159) 3০4০4655005) 115301 

01017155101) 73911881016. শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। 

102, 801)167 দ্বাদশ শতাব্দীর শেশার্ধ সময়ে তীহার আঁবি9ভাবকাল নিধর্ণরিত করেন। তিনি 

রাজশেখরের প্রবন্ধকোষের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত মত প্রচার করেন। কিন্তু 7851296 

[ু111091 761808-এই মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন, শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল আরও 
ছুইশত বৎসর পূর্বে। বতমান প্রবন্ধকার, বলেন শ্রীহর্ষের জন্মকাল একাদশ শতাকীর মধ্য- 
ভাগে। নৈষধচরিত ব্যতীত শ্রীহর্ষের লিখিত আরও ৭ খানি পুস্তক আছে-(১) বিজয়গ্রশস্তি 

(২) খগ্ডন-খণ্ডখাগ্ভ (৩) গৌড়োর্বশীকুল প্রশস্তি (8) অর্ণববর্ণণ (৫) ছন্দঃপ্রশস্তি (৬) শিবশক্তিসিদ্ধি 

বা শিবশক্তিসাধন (৭) সাহসাঙ্কচরিত | 

[06 00 7১810790179-৬ 87017915845. ০565 ড650119000 

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন গিয়াং যে পৌগু,বধধন রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন, 

সেই পৌ্ডবধধন রাজ্য বলিতে বত গানে কোন্স্থানকে বুঝায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা! আছে। 

16 টিডিনর্ পৌগু,বর্ধন রাজ্যের সীম! নিধর্ণরণ করিয়া! বলিয়াছেন যে ইহার পশ্চিমদিকে 

কুশীনদ, পূর্বে ব্রহ্ষপুত্র নদ এবং দশ্িণে গঙ্গানদী। এই সীমাবদ্ধ স্থানটা বতমানে দিনাজপুর, 

মালদহ, বগুড়া, পৃণিয়ার কিয়দংশ ও রাজসাহীর কিয়দংশ বুঝায়। প্রবন্ধকারের মতে 'আইন 

আকবরীতে” উল্লিখিত আকবর বাদশাঁছের যে “পিঞ্জর বা 'পঞ্জরঠ সরকার ছিল, এই 'পঞ্জর' 

নাম পৌও, হইতে উৎপন্ন এবং বর্ধন ও উহার নিকটবর্তী একটা স্থানের নাম। এই ছুইটা 
স্বানই দিনাজপুরের মধ্যে অবস্থিত। অতএব দিনাজপুরের অধিকাংশই পৌগু,বর্ধন 
রাঙ্য নামে খ্যাত ছিল। বাংলার প্রাচীন মুসলমান রাজা, গিয়ান্ুদ্মিন ফিরোজপুর বা! ফিরোজা- 

বাদে বাংলার রাজধানী স্থাপিত করেন, সেইস্থানের নাম ছিল পংহন্ষ (02108 ), ইহা বোধ 
হয় পৌঁ, নামেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে। 

[১1০£ [7 1৩705 0158৩75002 00 0১৩ ঢজ। ০ [3500198 8180 096 4/১80158 
109০০70০008], 11025 0,075 বুদ 00705 হ৫10011810, 

দক্ষিণাত্যের বৌদ্ধগণ বলেন যে শ্রী" পৃ* ৫৪৩ অবে বুদ্ধদেব মহানির্বাণ লাত করেন, 

৮101. চুণ্ডে্ঃ-এর মতে ইহাই বিশ্বাসযোগ্য তারিখ বলিয়া বিবেচিত। ৫2805 এবং 
15986 বলেন, রাজা চন্ত্রগুপ্ের কাল লইয়! বুদ্ধের মহানির্বাণের সময় নিধণারণ করিতে 
গেলে পৃর্বোক্ত গণনায় ৬* বতমর ভূল থাকিয়া যায়। অশোকের [75010602 সকল পরীক্ষা 
করিয়া উক্ত তারিখের কোন্টি মঠিক সেই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। 

আ্বজ্প্স্প্য 



সাসন্ত্রিক সাহিত্য, পৌষ- ১৩৪৩৬ 
সাহিত্য 

গ্রবাসী--“চণ্তীদাস-চরিতে*র পুঁথি-শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়, বিদ্যানিধি। 

॥  হিন্দুসমাজে নারীর স্থান-শ্রীঅনিলবরণ রায়। 

ভাঁরতবর্ষ-_উনবিংশ শতাবীর বাঙ্গালা মহাকাব্যের 

আন্তর রূপ-্রিন্বরেন্্রমোহন শাস্ত্রী তর্কতীর্ঘ 

». আধুনিক জগত ও হিন্দজাতি-_অধ্যাপক শ্রীমেধনাদ সাহা! 
ডি এস্-সি, এফ ২আর-এস্, 

বঙগপ্রী_শিবলকঙ্কীত'ন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল--্রীত্রিদিব শাথ রায় 

উদয়াচল- রবীন্দ্র কাব্যে অতীন্দ্িয়তা _প্রীধেল! সোম। 
ধর্মও দর্শন 

ভারতবর্ষ-বেদ ও বৈদিক শাখা-_ডক্টর আশ্ততোষ শাস্ত্রী 

এমএ) পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্. কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ৷ 

»». গীতা ও বাইবেল-শ্রীবিনোদলাল বন্য্োপাধ্যায়। 
১১  শ্ীচৈতন্ত চরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য _ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিতৃষণ তর্কবাগীশ। 

পরিচয়--পরলোকে "তর-তম"_্্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত । 

উদ্বোধন-ভাগবত-স্বামী গিরিজানন্ন । 

এ. পঞ্চদশী-_ পণ্ডিত প্রীছুর্মীচরণ চট্টোপাধ্যায় 

বহ্ষবিগ্ভা-_উপনিষদের আখ্যায়িকাশ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ব। 

,  শ্্রীচত্তী ও বেদাস্ত-স্থামী ছুর্দাচৈতন্ত ভারতী । 

১১. ভগ্নবান্ ও ভজন--স্রারাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 

বঙ্গপ্রী_ ্রীরাধার গ্রাচীনত্ব্রশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

উদয়াচল--্রীহর্ধার সিদ্ধ মহামন্ত্র-প্রীজিতেন্ত্রনাথ বনু, গীতারদ্ব। 

ইতিহাস 

তাঁরতবর্ষ-_বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-ডক্টর শ্রীরমেশচন্ত্র মুমদাঁর 

এমএ) পি-এইচংডি। 

পরিচয়-_স্রীক সমাজ ব্যবস্থার ভূমিকা - প্রীতৃপেন্্র নাথ দত্ত। 

বিবিধ 

প্রবাসী--খাস্ত ও পুষ্টি-প্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

১. বিস্তাসাগর--ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 



৬৮৪ শ্রীভারতী 1 ২যবর্ষ,৬ঠ সংখ্যা 

ভারতবর্ষ বাংলার খনিজসম্পদ ও বৈজ্ঞানিক শিল্প-_ 

অধ্যাপক শ্রীনিমলনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
» . বাংলার শিল্পবাণিজ্যের বত'মীন অবস্থা-_শ্রীন্থনীলকুমাঁর সেন এম্-এ। 

 . বিজ্ঞানে আকম্মিকতা-_শ্রীভবেশচন্জ্র রাঁয় এম্-এস্-সি | 

উদ্বোধন-_জাতীয়তায় স্বামী বিবেকাননা--গ্রবীরেশ্বর পাঁল, সাহিত্যরত্ব। 

রহ্ববিগ্ঠা-_-অভিব্যক্তিবাদ-_্রীতুলসীদাস কর। 
উদয়াচল--প্রাচীন ভারতে সাম্রাজা-বাঁদিতা - শ্রীমোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এবি-এল্ 

সাস্মম্সিক্ষ চনহন্বাদ 
নিখিল ব্রন্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-_বড়দিনের অবকাশে রেমুণে নিখিল ত্রচ্ম বঙ্গ 

সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বাধিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে । ডাক্তার প্রীগ্রবোধচন্ত্র বাগচী 
সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের উদ্ভোস্গণ কর্মীব্যক্তি। তাহার] প্রবাসে 
থাকিয়! বঙ্গবাণীর সেবাস্থত্রে বঙ্গ সংস্কৃতির গ্রীসার সাধন করিতেছেন, জাতিকে বড় করিতেছেন। 

কলিকাতা কর্পোরেশন শিক্ষক সন্মেলন__২১শে জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশন 
শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশনে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে 

বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

শরগুচন্দ্রের স্বৃতিরন্দা_-গত ৭ই মাঁঘ রবিবার হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে 

শরৎচন্দরের দ্বিতীয় স্তৃতিবাধিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এতছুপলক্ষে দেব!ন্নপুরে যে মহতী সভার 
অধিবেশন হয় তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রদ্ধেয়। শ্রীবুক্তা রাধারাণী দেবী | .শরৎচন্ত্রের স্বৃতি- 

রক্ষার জন্য তাহার পৈতৃক বাসভবনে একটা স্থৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। 
নিখিল ভারত ছাত্রী সম্মেলন _নিখিল ভারত ছাত্রী সম্মেলনের লক্ষৌ অধিবেশনে 

্ীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নারীর দায়িত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান্। 
তিনি বলিয়াছেন-_ছেলেবয়েসের শিক্ষার ভার নেবার যোগ্যতা মেয়েদেরই সব চেয়ে বেণী, 

কারণ শিশুর! মেয়েদেরই কোলে পিঠে মানুষ হয়। 

শোক সংবাদ 

পরলোকে স্ুধাংশুশেখর চট্োপাধ্যায়--'ভারতবর্ষের” অন্যতম সম্পাদক 

নুধাংস্তশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বাঙজ। সাহিত্য একজন অকুত্রিম সেবক 

হারাইল। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হুইয়াছিল। তিনি গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় 

এগ্ড সনদের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই নিদারুণ শোকে তাহার শোকাতর্ণ পরিজনবর্গকে 

সাত্বনা দিবার ভাবা আমাদের নাই। একমাত্র ভগবানই তাহাদিগকে স্ন্বনা দিতে পারেন। 



৩ কএ৩ 

্বিতীস্ত্র অর্ধ শান্ত ১৩৪৬ ঙ্গীব্দ হনগ্ষম সহখ্যা। 

সার 

ভীম স্বামী শঙ্করতীথযতি * 

মন্ুষ্ঃগণ পুত্র-পরিজনাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, গৃহস্থালীর তৈজনপত্রসহ যে স্থানে 

গৃহাদি নিমণণ করতঃ নিয়ত বাস করে, চণিত ভাষায় তাহার লাম সংসার! জাতি ও 

বর্ণ নিবিশেষে প্রত্যেকের সংসার স্বতপ্্। আবার সেই স্বতত্তর স্বতন্ত্র সংসারগুলি লইয়া যে সমষ্টি- 
ংসার রচিত হয়, তাহার নাম বিরাঁট-সংসাঁর । বিরাট নামক প্রজাপতি বাঁব্রহ্গার সংসারের 

নাম বিরাট-সংসার বা সমষ্টি-সংসার অথবা মতভূমি। আর মন্ুয্যগণের ব্যক্তিগত সংসারের 
নাম হইল ব্যষ্টি-সংসার। আমি এক্ষণে সমষ্টি-সংসারের বিবরণ বিবৃত না করিয়া, ব্যষ্টি 

সংসারের কথাই আলোচনা করিব, যেহেতু ব্যক্ট সংসারের সহিত মনুষ্মের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। 

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনায় সংসারের যে নিগুঢ়তত্ব বিদিত হওয়া যায়, তাহা 
অতীব রহন্তময়। পৌরাণিকেরা বলেন, "সংসার যেখানে, তাহাই সংসার। আমর! 
দেখিতে পাঁই অভিনয়ে একজন লোক হনুমান সাজিয়া আসিল ;--বাস্তবিক সকলেই মনে 

মনে জানিতেছি ধে, এট' প্রকৃত হনুমান নয়, একটা মানুষ হনুমান সাজিয়া আসিয়াছে) 

এরূপ জান! থাক! সত্বেও যে আমর! উহাকে হম্থুমান মনে করিয়া, তাহার হাবভাঁব অঙ্গ- 

তঙ্গী দেখিয়া, হনুমান বলিয়া! মানিয়া লই, এরূপ ব্যবহারের নাম 'সং_অর্থাৎ মিথ্যা। 

যেজায়গায় সমস্ত বিষয়ই এরূপ “সং-সদৃশ,_সেই ক্ষেত্রের নাম “সংসার? । 

আমর! সকলেই মাতৃকুক্ষী হইতে নির্গত হইয়া এহেন সংসারের আতিথ্য গ্রহণ 

করি। এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত খেলনা চুষি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত পরিচিত হইতে 
অত্যন্ত হই। ক্রমশঃ মাতা, পিতা, তণ্রী, ভ্রাতা প্রভৃতিগণের সহিত ঘনিষ্ঠত1 আরম্ভ হয় এবং 
কালে পাড়া প্রতিবেশী লোক জন, এবং গ্রামবাসী অপরাপর সম্পর্কিত ও অসম্পকিত লোকের 

০ পপ উট 

* শীগোবধন পীঠাধীন পীমৎ পরমহংস পরিরাঙজকাচার্য শ্ী১৮ স্বামী ্রীশঙ্করতীর্ঘ যতি মহারাজ । 

৯---৪৯ 
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সহিত পরিচয় ঘটে। ক্রমশঃ তাহা গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে, নগর হইতে নগরাস্তরে, দেশ 

হইতে দেশান্তরে বিস্ততি লাভ করিয়া সংসারের প্রতি দৃঢ় মমতায় আবদ্ধ হইয়া পড়ি। 
শৈশবে শিক্ষার সময়ে, আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ত্রুতা, আমার তগিনী ইত্যাদির 

সহিত ক্রমে আমার মন, নিয়ত অভ্যাসের ফলে, একীভূত হইয়া যায়। তখন মাতা বা 

পিতা অথব| তমী ব! ভ্রাতার মধ্যে কাহারও অভাব ঘটিলে, তাহাদের জন্য মনে ছুবিসহ 
পরিতাপ ঘটে) সেই পরিতাপের মূলে থাকে আমার আমিত্বের কিয়দংশের অপচয়। পিতা 

ছিলেন,_-পিতার অভাবে, আমাকে আমি এখন নিঃসহায় নিরলম্বন দেখিতেছি ; ভ্রাতা 

ছিলেন, ত্রাতার অভাবে অমি আমাকে বলহীন দেখিতেছি; মাতার অভাবে, আমি 

আমাকে ষপ্পূর্ণ আশ্রয়শূন্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি। এরূপে আমাদের মমতার একটি গিনিষ 

হারাইলে, বা নষ্ট হইলে, আমর1 শোকে ছুঃখে একান্ত অধীর হইয়া পড়ি। কেন? না, এ সকল 

সম্প্িত ব্যক্তির সহিত আমার আমিত্বের যতটুকু বিস্তুতি ছিল, সেই বিস্তুতির সঙ্কোচন হয় 

বলিয়া । আমার আমিত্ব কেবল আমার এই সীমাবদ্ধ দেহটি লইয়া নহে। দেছটি ত আমি আছিই, 

তদতিরিক্ত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, মান, যশঃ, ইত্যাদি যতকিছু 

: পদার্থ সংসারের প্রয়োজনে আপে, তত্তাবৎ লমবেত পদার্থেরও অস্তরে বাহিরে আমি। 

ধনের অপচয় হইল, তখন বলি, হায়, হত হইলাম? পুত্রের বিয়োগ হইল, তখন বলি, হায় 

এতদিনে আমি মরিলাম, মানের হানি হইল, জীবনে ধিক্ দিয়া আমি ঘ্রিয়মান্ হই। 

এইরূপে বিশেষ বিচার অবলম্বনে দেখা যায় যে_-আমি কেবল এই সাড়ে তিন হাত শরীরটা 

নহি_-শরীরের বাহিরের যতকিছু মমতার পদার্থ, তাহাও আমি। এই যে ব্যাপক আমি, 

ইহাই আমার সংসারের জীবন্ত মুতি; এবং সংসারের ইহাই স্বরূপ। প্রতোক মনুযহ্দয় 

এরূপ ব্যাপক সংসারের এক একটি উপবন বিশেষ । অর্থ প্রত্যেক মনুষ্য ওতপ্রোত 

ভাবে সংসারের সহিত দৃঢরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। হ্ুতরাং সংসারকে বাদ দিলে সংসারী 

মনুষ্ের অস্তিত্ব থাকে না। 

উপরের কথাগুলি আলোচনা করিয়া ইহ! নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, 

আমিত্বের অতি বিস্ততির নাম 'সংসার,; আর আমিত্বের একান্ত ক্কোচের নাম “অসংসার |: 

আমিত্বের একান্ত মঙ্কোচ যে কিরূপে করিতে হয়, এবং কেন করিতে হয়, সংসারী যাহারা; তাহা 

সহজে বুঝিবে না। দ্ুতরাং ইহা! তাহাদের কাঁছে একরপ প্রহেলিকাবৎ অলীক বলিয়। প্রতীত 

হইবে। 

* সাংসারিক মনুষ্য বলিয়া থাকে)_-আমি সংসারী, আমার আমিত্বের অতি বিস্তুতিই 

আঁমার স্বাভাবিক ব্যবহার, আমি তাহার সঙ্কোচ করিয়া থাকিব কি প্রকারে? এরূপ 

নান] বিভীধিক! উপস্থিত হইয়া আমার আমিত্বের একান্ত সঙ্কোচের পথে বাধা দেয়। 

কাজেই ঘর গৃহস্থালী ছাড়িয়া দিয়া, কেনই বা আমি আমার আমিত্বের প্রসারণ ক্ষমত। খ্ব 

করিব? আর তাহাতে আমার প্রয়োজনই বা কি? এবংবিধ নানারূপ যুক্তি আলিয়া 



ফাল্গুন, ১৩৪৬ ] সংসার ৩৮৭ 

আমার আমিত্বের প্রসারণ জন্যই আমাকে উদ্যুক্ত করে। সুতরাং আর আমার আমিত্বের 

সংকোচন জন্য প্রবৃত্তির উন্মেষ হয় না। ইহাই সাংসারিকের কথা । 

মতণলোকবাসী গৃহস্থ যাহারা, তাহাদের প্রূপ যুক্তি খণ্ডন জন্ত পৌরাণিকগণ 
এইরূপ আখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। বলিয়। রাখা ভাল,--পুরাণগুলি স্কুলপাঠা 

ইতিহাসের ন্তায় নহে। আমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ 

রহিয়াছে,_পুরাণেতিহাঁস তেমন সত্যমিথ্যার মিশ্রণে তৈয়ার হয় নাই। মন্তার্ঘত্র্া খষিগণ, 
আপনাপন তপন্তাসম্ভত বলদ্বারা ট্রকলিক ঘটনাগুলি বত'মানের ন্যায় হৃদয়ে প্রতিফলিত 
দেখিয়া তাহাই শিষ্যদ্িগকে অভ্যাস করাইতেন। মহাভারত শাস্তিপর্বের ৩৪ অধ্যায়ে 
তেমন বর্ণনা রভিয়াছে। তবে, এক্ষণে_কলিকালে, কোনও কোনও পুরাণে কতকগুলি 
সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে_:যেমন শৈবদিগকে জব্দ করার মতলবে বৈষ্ণবেরা, 

আবার বৈষ্ণবদিগকে পরাভূত করার জন্য শাক্তগণ কতৃকি-নান! কৃত্রিম কথা পুরাণের 

ভিতরে প্রবেশ করাইয়া পুরাণগুপিকে অপুরাণ অর্থাৎ নূতন কয় তুলিয়াছে। আমি অস্্ 
তেমন পুরাণের প্রসঙ্গ এখানে করিতেছি না)--যেখানে এ্রবূপ কোনও সাম্প্রদায়িক ছন্দ 
নাই, ইহ! তেমন পুরাণের কথা। ন্ৃতরাং তাহা! প্রক্ষিপ্ত বা নূতন বলিয়! অবজ্ঞা করিলে 
চলে না। 

কোনও আতট্য জনপদে জনৈক সঙ্গতিশীলী কৃষিজীবি গৃহস্থ বাস করিতেন। তাহার 
চারি পুল ছিল। প্র গৃহস্থের গোলাভরা শন্ত এবং গোশ।লাতে বনু ছুগ্ধবতী গাভী ছিল। 

এত|বে বন্ুদিন চলিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে এ কুশীদজীবির এক তব্বদর্শী গুরু লাত হইয়াছিল। 

তিনি সময় সময় আসিয়া শিষ্যকে সংসারের মমতা হাস করার জন্ত উপদেশ দিয়া চলিয়া 

যাইতেন। দৈবাৎ একদিন আপিয়! গুরু, শিষ্যফে কহিলেন, “ওরে) তোর সময় কি হইবে 
না,-আমার আমিত্বের সঙ্কোচ করিতে এখনও অভ্যাস করিলি না? দিন ত নিকটে 

আঁপসিল'। শিষ্য কহিল, ই! ঠ|কুর, এইবার ক্ষেত্রপক শস্তগুলি গোলাজাত করিয়া আগামী 

মাধী পুণিমার পূর্বেই যাত্রা করিব।” ঠাকুর বলিলেন, 'বেশ ; মনে থাকে যেন, মাঘী 
পৃণিমার আগেই আমি আসিয়া তোকে লইয়া যাইব।” _এই বলিয়া ঠাকুর অন্তহিত 
হইলেন। এদিকে কুলীদজীবির বু অর্থ কললী পূর্ণ হইয়া ঘরের তিন্তিতে পোতা৷ ছিল। 
সে সকল কথা, এবং তাহার অভাবের পর ছেলেরা কিরূপে কুসীদ ব্যবসা চালাইয়া, 
গবাদি পণ্ড রক্ষা করতঃ স্বখে শ্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, এবং কিরূপেই বা ক্ষেত্রপক শস্ত 

গৃহে আনিয়! রক্ষা করিবে, এবংবিধ বহুতর চিন্তায় গৃহস্থ অতি অশান্ত মনে কাল 
কাটাইতে লাগিল। তখন উহার অবস্থা হইল, উন্মাদের মত। একবার ভাবে, আমার 

রক্ষিত ধনের সংবাদ উহারা কেহ জানে না, তাহা যদি চোরে নেয়, তবে উহাদের কি 

গতি হইবে? গাভীগুলিকে যর্দি জল ঘাপ দিয়! পালন না করে, তবে তখন ইহাদের 
অতিশয় অঙ্থবিধ! উপস্থিত হইবে। অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া লইতে 
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উহাদের যোগ্যতা এখনও হয় নাই, শস্তগুলি যথা সময়ে গৃহে আনিয়া রক্ষা করিতে উহারা আজও 

শিখিলনা,_:এ অবস্থায় আমার অভাবের পর উহাদের হুর্াতির পরিসীম1 থাকিবে না । অহমিশ 
এইরূপ ছূর্ভাবনায়, অতিকষ্টে গৃহস্থ দিন কাটাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঘী পৃণিমার দিনও 

ক্রমে সন্নিহিত হইয়া আসিল। কিন্ত ছেলেদের কাছে, ধন সম্পত্তি কোথায় কিভাবে আছে, এই 
কথ! আজ বলি, কাল বলি বলিয়া কোন কথাই বলা হইল না। ইত্যবসরে মাধী পুণিমার 
অব্যবহিত পূর্বে আসিয়া গুরুদেব সেই গৃহস্থকে লইয়া গেলেন। অন্তিমকালে গৃহস্থ যত্বরক্ষিত 

সঞ্চিত ধনের, ক্ষেত্রপক্ক শন্ত গৃহে আনয়নের চিন্ত। করিতে করিতে মৃত্যুযুখে পতিত হুইল। 
মৃত্যুর কিছুদিন পর এক কুকুর হইয়! জন্মগ্রহণ করিল। কুকুর সারাদিন গ্রাম ঘুরিয়া এবাড়ী 
ওবাড়ী খায়, রাত্রি হইলে পূর্বদেহের বাস্তরতিটার প্রহরীর কার্ষে নিযুক্ত হয়। বছদিন এভাবে 
গেল। ঠাকুর একদিন দেখা দিয়া কুকুরকে বলিলেন, “হতভাগ্য, মৃত্যুর সময় বিষয় বৈভবের 

মমত! ছাড়িতে পার নাই, তাই অন্তিম কালের মনোবৃত্তির অনুরূপ এই অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম 

লইয়াছ। ধিক তোর জীবনে! আমি কতবার তোকে সংসারের মমতা কমাইতে উপদেশ 

দিলাম, কিছুতেই সেদিকে তোর মন গেল না,-.এখন কর্মনুরূপ ফল ভোগ কর, আমি আর 
কি করিব? এইরূপে কুকুরকে বহুবিধ তিরস্কার করায় কুকুরের আত্মগ্রানি উপস্থিত হইল। 

ইহার কিছুকাল পর কুকুর-দেছের বিনাশ ঘটিল। তখন সেই কুকুর আবার একট ষখড় হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিল। এবারও পুক্রাদিক্সেহকাতর সেই কুকুরের স্টায়, ষাঁড় নানাস্থার্নে ঘাস জল 
খাইয়া প্রাণধারণ করে, যেই পুত্রদের পক্ক শন্ত ঘরে নেওয়ার সময় হয়, তখন ষাড় আসিয়! 
অতিথির স্তায় পুত্রদের কাছে উপস্থিত হয়। পুত্রের তদ্দর্শনে অতিমাত্র হষ্ট হইয়! এ বলবান্ 
বৃষতকে তাহাদের ক্ষেবত্রস্থ পক শস্ত গৃহে বহন করিয়া লইবার কাজে নিয়োগ করে। বুষতও 

অকাতরে সেই শস্ত বহন করিয়। গৃহে লইয়| আইসে। পুত্রের৷ জানেনা যে এই বৃষই তাঁহাদের 
পিতা। বুষভ মনে মনে তাহ] জানিলেও সে মনুষ্য ভাষাবিদ্ নহে বলিয়া! কোন কথ! পুত্রদিগকে 

বলিতে পারে না। এরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। সহসা একদিন গুরুদেব আসিয়া বৃষকে 

কহিলেন,-'রে বর্বর! এখনো তোর চৈতন্ত হইল না,_-এখনে। বিষয়-তৃষ্ণ| ছাড়িতে পারিলি 
না। পুত্র যদি তোর,__তুই যদি পুত্রদের পিতা,_-তবে এমন পণ্ড কে আছে যে, পিতা দ্বার! 

শম্ত বহন করাইয়া গৃহজাত করে! তোর শারীরিক ক্লেশের কথা চিন্তা করিয়াও কি 

একবার বুঝিতে পারিস না৷ যে,কে কার পিতা, কে কার পুত্র। তোর কমে'র ফল তুই 
ভূগিবি, আমি আর কি করিব?' গুরুদেবের তিরস্কারে ষাড়রূপী গৃহস্থের বড় পরিতাপ 

হইল। ইহার কিছুদিন পরে ফাঁড়দেহের পতন হওয়াতে, এ ঝাড় সর্পরূপে জন্ম লইয়া 
পূর্ব দেহের সঞ্চিত ধনরাশি যেখানে কলসীপুর্ণ হইয়া! ভিত্তিতে পোতা ছিল, তাহা বেষ্টন 
করিয়া! অবস্থান করিতে লাগিল। 

এদকে ধনবান পিতার মৃত্যুর পর হইতেই, স্থব্যবস্থার অভাবে, পুত্র চতুষটয়ের 
অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। গোলাতে শন্ত নাই, গোশালাতে গাভী নাইঃ 
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অধমর্ণের কাঁছে টাকা নাই,_এখন অতি হীন দশায় আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। 
স্ববৃহৎ গৃহ আর রক্ষ। করিতে পারিতেছে না, ক্রমশঃ বড় গৃহের তিট। কাটিয়া ছোট করিয়া 
তছুপরি ক্ষুদ্র গৃহ নিম্ণণের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন ভ্রাতৃচতুষ্টর সমবেত 

হইয়! মুবৃহৎ ঘরের ভিত্তি ছোট করিবার মানসে ভিত্তি খনন কার্ষে প্রবৃত্ত হইল। মাটি কাটিতে 

কাঁটিতে সহসা একস্থলে ঝণাৎ করিয়! শব হওয়াতে সকলে দেখিল, একটি তামার স্ুবুহৎ কলসীর 
গায়ে কোদাল ঠেকিয়! এরূপ শব্দ হইয়াছে । তখন কৌতৃহ্লী হইয়া এ স্থানের মাটি আরও 

কাটিয়৷ ফেলিতে ফেলিতে দেখিতে পাইল, এক বিশাল কৃষ্ণসর্প এ তামার কলসীকে ঝে্টন করিয়া 
রহিয়াছে। তদর্শনে ত্রাতৃচতুষ্টয় একত্র হইয়! লাঠি দ্বারা সর্পকে প্রহার করতঃ অধমূত অবস্থায় গত 
হইতে বাহির করিল । সর্প, জাতীয় স্বতভাববশতঃ তখনও ফণা বিস্তার করিয়া একবার এদিকে আর 

বার ওদিকে দুলিতেছিল। তখন ছেলের! সকলে মিলিয়! পিতৃরূপী সর্পের মাথায় পুনঃ পুনঃ 

আঘাত করিয়৷ আট অন্গুলী বিস্তৃত ফণাকে বার অধ্ুলী বিস্তৃত করিয়া! দিল। ঠিক এই সময়ে 
গুরুদেব আবার'আসিয়! সর্পের কাঁণে কাঁণে কহিলেন,_-রে হতভাগ্য জীব, পুত্রদের বাঁছে আজ 

যে শিক্ষা পাইলি, তাহা কি তোর মনে থাকবে? তোর পূর্ব দেহে যখন তুই গৃহস্থ ছিলি,_. 
তখন তোর জীবদ্দশায় আমি বাঁর বার তোকে সতর্ক করিয়! দিয়াছিলীম, যে সংসার হইতে তোর 

মমতা! ক্রমে খর্ব করিয়৷ আনিতে অত্যাস কর;-তোর গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তুই 
তাহা করিতে পারিতিস--কিস্তু এখন, গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধার ফল হাতে হাতে লাভ হইল। আর 

কি কখন পুত্রাদির মমতায় আকুষ্ট হইয়া আপনাকে সংসারময় ছড়াইয়া রাখিবি? বার বার 
তিনবার তোকে সাবধান করিলাম । অতঃপর যে দেহ লাভ হইবে, সে দেহে আমার দর্শন 

পাইবি না, সাবধান ! আর আপনাকে সংসারময় ছড়াইয়া রাখিস না। কেবল আমার এই 

কথাটা! তোর মনে থাকিলে ক্রমে স্থপথ পাইবি।' এই বলিয়া তত্বদর্শী মহাপুরুষ তিরোহিত 

হইলেন। 
সংসারে আসিয়া আমার আমিত্বের সঙ্কোচন করা আবশ্তক হয় কেন, পাঠক, 

উপরের বণিত ইতিহাস পাঠে তাহার হুক্মতত্ব অবশ্তই অবগত হইতে পারিয়াছেন। 

এই মরণ-ধর্ম শীল মরজগতে যখন কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নয়, তখন অচিরস্থায়ী ব্ষিয় সম্পদ 

ও পুত্র পরিজনাদিকে “আমার' ভাবিয়া নিয়ত তচ্চিন্তনমননে আজীবন কাটাইয়৷ দেওয়া! বুদ্ধি- 

মানের কর্মনহে। মন্য্যেতর সকল জন্তু অপেক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিটি মন্থয্যের বেশী আছে। বাহা 

জগতে যখন মন্থুষ্যের ভালমন্দ বিচার করিয়া চলিতে পারে, তখন অস্তজগতের মধ্যেও তন্রপ 

ভাঁবে ভালমন্দের বিচার করিতে কেন না পারিবে? এরূপ দৃতা দেখান কি গৃহী মাত্রেরই 
কতব্য নয়? 

আমাদের একটি মহৎ দোঁষ এই যে, বাঁনান করিবার স্ময় বলি ট'য় আকার দিলে টা, 
কয় আকার দিলে ক) পড়িবার সময় পড়ি টাকা--টেহ!। ঠিক এইরূপ, আমর জানি যে, 

মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ, চুরী করা মহাপাপ।-_ইহা জানিয়] খুঁনিয়াও ত চুরী না করিয়া। মিথ্যা 
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ন| বলিয়! পারি না| বলত এ রোগের ওঁষধধ কোথায় ? জানি যে, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্মী, পুত্র, 

কন্তা, স্ত্রী, স্বামী প্রভৃতি যত কিছু সম্পর্ষিত লোকজন আমরা সংসারে আসিয়া! পাই, -তাছারা 
ত সকলেই মরণ-ধর্মশীল ) ইহাত চক্ষের উপর অপর দশদ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, বুঝিতেছি, 
তথাপি কেন, বন্ধু-স্বজনাদি বিয়োগে শে।ক-বিহ্বল হই! আর এ সকল নশ্বর জিনিষের উপর 
“আমি মমতা+ বসাইয়] এতটা স্থান জুড়িয়।৷ বসি? আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কাজ কি আমার সাহ্াজ্য 

লাভ করিয়! ? সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে, আমার আমিত্বেরও অতি প্রসারণ অবস্ন্তাবী, 

তাহা কেন আমি ভুলিয়া যাই? ধাহার! নিয়ত এরূপ বিচার দ্বারা সংসারের নশ্বরত্ব ম্পষ্টরূপে 

হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন, তাহারা সার্থকজনা! পুরুষ। আমিত্বের অতি বিস্তৃতির ফল 
যখন এরপ ভয়াবহ ব্যাপার, তখন তাহা! হইতে দূরে সরিয়া থাকাই কি আমাদের পক্ষে পরিণাম- 

দর্শার চিহ্ন নয়? 

এই সংসার আমার লীলাক্ষেত্র, সৃতরাং শিক্ষার স্থান। ভূমিষ্ঠ হইয়া, দেহপাত ন| 

হওয়া পর্যন্ত কেবল শিক্ষ' করিয়। যাইবার জন্যই গ্রথম আমর! সংসারে জন্মগ্রহণ করি। 
ধাহারা উপরের বশিত প্রণালী অন্ুদারে নিয়ত তত্ববিচার দ্বারা সংসারের ক্ষণভঙ্কুরতা 
দেখিতে পান, তীহারা আর সংসারে সমামক্ত হইয়া থাকিতে চাছেন না। তাহারা 

তখন সংসারে যাহ] মিলে না, এমন রত্ব আহরণ জন্ত ব্যস্ত হন। তদবস্থায়, আর তীহারা সংসারী 

বলিয়া! অভিহিত হন না। এমন লোকের সংখ্যা কি জগতে কম? আমি একবার হুরিদ্বাবের 

কুম্তমেলায় উপস্থিত হইয়া! দেখিয়।ছি যে, পঞ্চশৎ সহজ্রেরও অধিক লোক, গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ 

করিয়া, নানাবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, অনিকেত অবস্থায়, যদৃচ্ছলাভ দ্বারা হৃষ্টচিত্তে জীবন 
যাপন করিতেছে । অবশ্ঠ ইহারা সকলেই যে যথাষথরূপে সর্বত্যাগী সন্্যাপী, আমি অবস্থা 

দেখিয়া! তেমন মনে করি নাই। কিন্ক একথা পুনঃপুনঃ মনে উঠিয়াছে যে,কি এক অনির্বচনীয় 

দুখের লালপায় ইহার! সর্ববিধ সখের একমাত্র আধার গাহস্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করিয়া এই বানগ্রস্থ 
ও ভৈক্ষু-আশ্রমের আশ্রয় লইয়াছেন! আমি তখন বিষ্ভার্থা, আমার মনে পরব্ূপ আন্দোলন 

উপস্থিত হওয়! খুব স্বাতাঁবিক। 

তারপর আপাততঃ মনোরম, পরিণাম-বিরস এই শোভনীয় সংসারে যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ 

হইতে মনকে সধ।ইয়া রাখা মহজ সাধ্য কর্ম নহে। এবং উহ! ছুই দশ দিনের চেষ্টার ফল নহে। 
তত্ববুদ্ধির উন্মেঘ ন! হইলে হৃদয়ে পরিষ্কার বিচারের তাব আগত হয় না, পরিফারবিচার 

ব্যতিরেকে, সংসারের গ্রতি স্বতঃ এব বিরক্তি উপস্থিত হয় না। সংসার-বিরক্তির চরম অবস্থার 

নাম বৈরাগ্য বা সংসারে আসক্তিহীনতা। স্থতরাং সংসারাসক্ত লোকের মধ্যে ম্থকৃতিবশাৎ 

যদি কাহারো কখন সংসার ভোগে বিতৃষ্ণার অবস্থা আগত হয়) তবে, তন্ুহূর্ত হইতে সংসারের 

যাবতীয় বিষয় ভোগের তৃষ্ণা হইতে চিরদিনের নিমিত্ত অব্যাহতি লাভ করার জন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত 

কঠোর সাধনা দ্বারা, যাহাতে সেই অবস্থাটি দৃঢ়রূপে হৃদয়ে বলিয়। যায়, তেমন তীব্র চেষ্টা করা 
আবশ্তক। ধ্ররূপ তীব্র চেষ্টার নাম সদসদ্-বস্ত-বিবেক। জগতের কোন্ পদার্থটি সৎ অর্থাৎ 
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স্থায়ী আর কোন্ পদার্থটি অসৎ অর্থ/ৎ অস্থায়ী, নিরন্তর মনোমধ্যে এতদ্বিষয়ক 
বিচার চলিতে আরম্ত হইলে, কালে, তাঁহার ফল স্বন্ধপ মংম|র-বিরক্তির তাব আসিয়! দেখা 
দেয়। এ যে বিরক্তি, তাহ! পাকা বিরক্তির অবস্থা মনে করা ঠিক নহে। কারণ, অবস্থা 
বিশেষে, এই অবস্থ| হইতেও পতনের আশঙ্কা! আছে) এ জন্য দৃঢ়তা সহকারে তদবস্থা হৃদয়ে 

বদ্ধমূল করার জন্তা, দীর্ঘকাল সাধন! করা আবশ্তক। একে ত আমাদের আমুক্ষাল কম, তছুপনি 

বৃদ্ধদশায় সাধন আরম্ভ করিলে, তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়ার আশা করা যায় না;---স্থতরাং 

প্রথম বয়সেই এ সকল বিষয়ের সাধন আরম্ভ করা বিধেয়। সময়ের কাজ সময়ে অনুষ্ঠিত না হইলে 

কোন ফল লাভের আশা নাই; বরং তাহ নিক্ষল ও পণুশ্রম মাত্র সার হয়। এই তব্বটি 

বুঝ|ইয়া দেওয়ার অন্য পৌরাণিকেরা এই ইতিহ(স কীতর্ন করেন যে---একদা, দ্বাদশ 

বাধিকী অনাবুঠ্ি নিবন্ধন যাবতীয় বৃক্ষ, লতা, ওষধি বিশু, ও নদ, নদী, খাল, বিল ও 

পল্ব্া্দি একেবারে জলশৃন্য হুইয়াছিল, জীব জন্ক অধিকাংশ জলাভাবে মরিয়া গিয়াছিল, 
কেবল কুপোদক পান করিয়া কতক মনুগ্য অতিকষ্টে জীবিত রহিয়াছিল। তবস্থায় এক বিস্তীর্ণ 

গ্রাস্তর মধ্যে এক বিশাল বটবুক্ষ মর মর অবস্থায় কোনন্ূপে জীবিত ছিল, এ বৃক্ষের 

পত্র পুষ্প ফলাদি কিছুই ছিল না। এমন সময়ে একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল। 
বহুদিনের পর মেঘ দর্শনে বটবৃক্ষের আনন্দের সীমা রহিল ন1। মেঘ যখন তাহার মাথার 
উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন যেঘকে লক্ষ্য করিয়! বৃক্ষ কাতর কঠে কহিল,--হে জলদ, 
তোমার অবয়ব কঠোর ও কোমল পদার্থের দ্বারা গঠিত। যখন তোমা হুইত্তে অশনি 

সম্পাত হয়, তখন তুমি কঠোর আর যখন বারিবর্ণ কর, তখন তুমি কুম্মকোমল | 

আমি তে।মার প্রম ব্যবহার পাইবার প্রার্থনা করি না,--তোমায় স্বাতাবিক কোমলতার 

স্বতাৰ স্মরণ করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, --একটু জল পিঞ্চন করিয়া আমার জীবন রক্ষা 

কর। দেখ, জীবন অপেক্ষা জগতে প্রিয়তম কিছু নাই। একথা শুনিয়া মেঘের হৃদয় আর্রহইল 

কি না জানি না,---বাঘু বিতাড়িত মেঘ কহিল আমার সময় নাই, আমার পশ্চাদাগত মেঘকে 

তোমার প্রার্থনা জানাইও | এই বলিয়া বায়ুরূপী বেগবান্ অশ্থে আরোহণ করিয়া মেঘরূপী 
রাজপুত্র দৃষ্টির অন্তরাল হইল। পুনরায় কিছুকাল পরে আর একখণ্ড মেঘ আমিল। 
বৃক্ষ তাহাঁকেও কিঞ্চিৎ বর্ণ করিবার জন্ত অনুরোধ করিল;--কিন্তু সেও প্রথমোক্ত মেঘের 

যায় প্রত্যুত্তর দিয়া সরিয়! পড়িল। ইহার কিছুক্ষণ পর, আর একখগ্ড মেঘ দেখা দিল। 

বৃক্ষ এবারও অতি কাতর কণ্ঠে প্রাণের দায়ে ঠেকিয়া, তৃতীয় মেঘখণ্তকে লক্ষ্য করিয়া 
কহিল, “পিতঃ বারিদ, কিঞ্চিৎ বর্ষণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। এখনও ঘদ্দি এক 

ফোটা জল পাই, তবে তাহা চুষিয়া লইলে আমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। যেহেতু 
এখনও মৃত্তিকা হইতে রস চুষিয়া লইবার শক্তি আমার আছে, হয়ত পরমূহৃতে থাকিবে 

না।” মেঘ, পরামুগৃহীত, বায়ুর দ্বারা পরিচালিত, স্ৃতরাঁং তাহার সাধ্য কি যে আপন 

ইচ্ছায় বর্ষণ করিতে পারে। কাজেই সে পূর্বগামী মেঘদিগের গ্ভায় বলিয়া গেল-_আমি 
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এখন বড় ব্যস্ত, পারিত যাঁওয়াঁর ময় কিছু জল দিয়া যাইব। আমার পশ্চাদদ আগত 
মেঘকে বলিও, সে যদি দেয়। এই বলিয়া তৃতীয় খণ্ড মেঘও চলিয়া গেল। তৃতীয় 
খণ্ড মেঘ অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিবার 

শক্তি অন্তহিত হইয়া গেল। এই ঘটনার কিছুকাঁল বাদে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ঘোরতর 

বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন বটবৃক্ষ এই কথ! বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল যে, রে বারিদ, 

সেই জল বর্ষণ করিলি, কিন্ধু আমার প্রাণ থাকিতে নয়। 

কাজেই যেকাজ যে কালে আরম্ভ করা বিধেয়, তাহা উপহুক্ত সময় বুঝিয়া 
আর্ত না! করিলে কদাঁচ ফলদায়ক হয় না। সাঁধকদিগকে সর্বদা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে ও সাবধান থাকিতে হইবে যে, যেন সঙ্কল্লিত কার্যে কদাচ ওদান্ত আসিয়া দেখা না 
দেয়। এই যে ওদান্ত ইহাই সাধকদিগের প্রমাদ। সাধকদিগের পক্ষে প্রমাদ সবদা 
পরিহতবব্য। যেহেতু প্রমাদে পতন অনিবার্য, এবং অপ্রমাদে উত্বানও তেমনি অশস্থম্তাবী | 

সংসারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম এই__সে সর্বদা আপন কুহক "জাল বিস্তার করিয়! 

মনোহারী দোকানির ন্যায় যাবতীয় জীবদিগকে স্বাতিমুখে আকর্ষণ করে। কাজেই জীবের 

আপনাপন সহঞ্জ সাধ্য চেষ্টা দ্বারা সংসাররূপী মায়াবিনীর হাত হইতে নিস্তার পাইতে 

পরে না। কেবল যাহাদিগের জন্মাঞ্জিত তপগ্তালন্ধ বল অধিক, তাহারাই অতি সহ্জে 

সংসার-বারবণিতার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে; অন্যদের পক্ষে সে সুবিধা নাই। 

তত্বুদ্ধির উন্মেষ হইলে, যাহারা প্রতিনিয়ত পাঁধিব বিষয়-সম্পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধ 
পুঙ্থ মুপুঙ্ঘরূপে বিচার করিতে অত্যন্ত হয়েন, তখন তাহাদের রসনা ও উপস্কেত্ত্রিয়ের তোগ তৃষ্ণা 

নিঃশেষব্ূপে ক্ষয় হইয়া যায়-এ বিষয়ে ইহাই পরীক্ষা। তদবস্থ পুরুষের চরিত্র অতি 
বিচিত্র। তখন তাঁহ!কে মতর্ভুমর সংসারের জীৰ বলিয়া চেনা! যায় না। তাঁহার চাল 

চলন, বাক্যতঙ্গি, হাবভাব অন্ত গ্রকারের হইয়া যায় | সংসারের সাধারণ মনুষ্যগণ 

যেকাজ অবজ্ঞ! করিয়া থাকে; হয়ত, বিষয়ভোগ-বিভৃন্ট পুরুষ, বিশেষ আগ্রহের সহিত 

তাহারই অনুষ্ঠান করেন। আবাধ তিনি যে কাজ দ্বণিত বলিয়! অনুষ্ঠান করেন ন”, সংসারের 

তাবল্লোক হয়ত সে সকল কাজ লইয়াই পরমানন্দে দিন কাটায়। কদাচিৎ কাহারও এরূপ 

অবস্থা আগত হইলে, তিনি আর সংসারের কোলাহলের মধ্যে থাকিতে ভালবাসেন 

না। তখন নির্জন নিবাসেই তাহার অধিকতর রুচি হয়। জনসংসর্দগ হইতে 

বিরতি অবস্থ[টি জ্ঞানের একটি লক্ষণ বটে। গীতায় সে কথা পরিষ্কার ভাবে উক্ত হইয়াছে। 

তত্থানুসন্ধিৎসুপাঠক, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য 

বুঝিয়৷ লইবেন । 
এই সংসারে অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন অন্ত কোন জীব শ্রেয়োলাভার্থ যত 

করে না। সেই মনুষ্দিগের মধ্যেও বহুসহত্র মনুষ্য আত্মজ্ঞীনলাভের জন্ত যত্ব করেন 

সত্য,কিন্ধু মেই বহ্সহম্ত্র প্রযত্বকারী মনুষ্যদিগের মধ্যে কদ।চিৎ কেহ জন্মান্তরীয় 
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হুকৃতিবশে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তন্রপ আত্মজ্ঞানলন্ধ বহু সহশ্র মন্থষ্বের মধ্যে 

কদাচিৎ কেহ পরমাত্বম্ব্প যথার্থরূপে জানিতে পারিয়া৷ কৃতরুত্য হন। এবংবিধ 

পুরুষেরাই সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সংসারের আকর্ষণ হইতে বহুদুরে অবস্থিত রহিয়াছেন। 
তদদিতরেরা সংসাররূপ মোহগতে” পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। 

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,-- 

"এই সংসার ধোঁকার টাটি, সার জেনে! রে একথাটি 
শীল নাই তার খোসা আছে, যেন একটি আমড়ার আটি।” 

গৃহস্থ যে, সংসারী যে, সে ইহা বুঝিতে পারে না। রামপ্রসাদ তত্ববুদ্ধির আশ্রয় লইয়া, 
সংসারকে দিব্যৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন - সংসারের যাবতীয় পদার্থ অস্তঃসার 
শূন্ত, কোনটিই পরিণামস্থায়ী নহে। লোক যেমন ধীধায় পড়িয়া মামষদশকের গণনায়, 
আপনাকে বাদ দিয়া, ৯জন গণনা করে)---সংসারের তাবৎ পদার্থই তেমন ধশধার স্তায়। 

অর্থাৎ সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ অন্তিত্রহীন। 
ৃ যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃগণ, আপনাপন স্বরূপ গোপন করিয়া কেহ হুশ্বস্ত 

"কেহ শকুন্তলা, কেহ বর্থ প্রভৃতি সাজে সাজিয়! আপনাঁকে তত্তন্নামাভিধেয় কল্পনা করিয়া 

অভিনয় প্রদর্শন করে তন্রপ সংসারের তাবৎ লোভনীয় পদাথই তাদের আপনাপন প্রকৃত 
স্বরূপ গোপন করিয়া, অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করতঃ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়।---এই 
অবস্থা আলোচন! করিয়াই প্রবন্ধ লেখক একস্থলে লিখিয়৷ রাখিয়াছেন,-*- 

সংসার সঙের হাট, মানুষের কমভূমি_ 
এ অনিত্য রঙ্গমঞ্চে, অভিনেতা তুমি আমি। 

বন্ততঃ একথা খুব সত্য যে, _রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় আমরা প্রত্যেক জীব এই 
সঙের হাটে অভিনয় দেখাইবার জন্ত সমবেত হইয়াছি। আমি এবার যাহার পিতা, 

যাহার পুত্র, যাহার ভাগিনেয় সাজিয়াছি, হইতে পারে আগামী জন্মে আমি তাহাদের 
কেহই থাঁকিবনা। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আমি আগামী জন্মে তাহাদের পুত্র, 
ভ্রাতা কিংবা মাতুলরূপে আবিভূর্ত হইতে পারি। তবেই পরিষ্াররপে দেখা 

যাইতেছে যে, আমাদের ইহ জীবনের এই যে ক্ষণিক লম্পর্ক বা! সম্বন্ধ, তাহ1 পথিকগণের 
পথের পরিচয়ের স্তায় ক্ষণস্থায়ী । সংসারাসক্ত লোকেরা এ সকল কথার আলোচনা দ্বারা 

যদি সংসারের অগারতা বুঝিতে. পারিয়া, ক্রমশঃ সংসার হইতে মমতার সঙ্কোচন করিয়া 
লইতে পারে, তবেই তাহাদের জন্ম ও জীবন সার্থক। 

*ভজ গোবিন্দং ভজ গোঁবিন্দং ত গোবিনাং মূঢমতে | 

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডূর্কঞ করণে ॥” 
নত তৎ সংওু॥ 

২৫৪ 



ভক্তের বিরহ 

(পূর্বাহবৃত্তি ) 

ভ্ীঅন্নদ। প্রসাদ ঘোষ 

এক্ষণে ভক্তের আর আত্মশ্থখছুঃখবিচার নাই। বাহার চরণোদদেশে আপনাকে 

নিঃশেষে সমর্পণ করিয়৷ পদাসী' হইয়াছেন, তাহার সুখেই ভক্তের হুখ। ভক্ত ভাবেন, দাসী কে 

দুখে বা ছুঃখে রাখা প্রতৃর ইচ্ছাধীন। প্রভূ ইচ্ছাময়_তাহার কী ইচ্ছা, আমি কী জানি এবং 
আমার কণাপরিমাণ বুদ্ধিতে কী বুঝি? তিনি আমাকে স্থজন করিয়াছেন তীঁহার লীলার জন্য | 

এই লীলায় তিনি আমায় রাখিবেন--কখন হ্থখে, কখন ছুঃখে, কখন হর্ষে, কখন বিষাদে, কখন 

আনন্দে, কখন নিরানন্দে, কখন হাসিতে, কখন কান্নাতে। কেবলই যে তিনি আমায় নিরবচ্ছিন্ন 

থে রাখিবেন, তাহা নয় এবং কেবলই যে নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখে রাখিবেন, তাহাও নয়। তবে 

তিনি আমায় সুখে রাখুন বা ছুঃখে রাখুন, আমি যে তার দাসী ইহা যেন কখন না! তুলি এবং 
হাসি মুখে সর্বদ1 তাহার সেবা! করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে 2550০ কবি 8121৩এর নিম়োদ্ধত 
কয়েকটা ছত্র প্রণিধান যোগ্য _- 

[05 8110 0০ 96 ৮০1 019৩, 

4 019010108 101 005 5০01 ৫110 ; 

[60151181261 50010101709 5০, 

1217 7825 1729.06 102 105 2110. ৮0৩ ; 

4১100 17510 0015 তা 11£106015 1:100াঃ 

10110 01৩ ০110 দা 58515 £০. 

ভক্ত বলেন, আমাকে ছুঃখ দিয়া আমার প্রাণবল্পভের যদি সুখ হয়, আননা হয়, তবে 

সে দুঃখ আমার ছুঃখের নয়, সখের, আননের। আমি তাহার শ্রীচরণরেণু প্রাা-_-আমাকে 
তিনি দর্শন দিয়৷ পরমানন্দে রাখুন, অথবা অদর্শনজনিত দুঃখে অহরহ পীড়িত করুন ব। আমাকে 
লইয়া যাহ] ইচ্ছ৷ তাহা! করুন, তবুও তিনিই আমার প্রাণেশ্বর১। ইহা যেন চাতকের ভাষা 

মেঘের প্রতি। চাতক জলধরকে বলে-_হে প্রিয়! তুমি ্ তর্জনগর্জনে আমাকে তয় দেখাও 
বা হিম-শিলা বর্ষণে আমাকে পীড়। দাও কিন্বা! বস্তু হানিয়া আমাকে সংহাঁর কর, তথাপি 

আমার তৃষ্ণা-তাপহারী একমাত্র তুমি । 
তক্ত আরও বলেন--মখ ছুঃখে তেদ করি কেন? সুখ যাহার দেওয়া, ছুঃখও তাহার 

সপ্ত ও পপর রাস রা কপ 

টি ঞীচৈতন্তদেবের শিক্ষণ্টকের 'আগ্লিষ্য বা পাদরতাং পিন মাম শ্লোক দ্রষটব্য। 
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দেওয়া । যেহাত হুইতে সুখ আসে, সেই হাত হইতেই তো ছুংখ আসে। যাহ। 
বিপদ, সম্পদ ; জয়, পরাজয় ; মান, অপমান ; লাত, ক্ষতি ) জনম, মরণ--আমে তাহার হাত 

হইতে যিনি আমার গ্রাণসখা। তীহার ভালবাসতে আমার কোন সংশয় নাই, সন্দেহ নাই। 
আমার প্রয়োজনসাধনের জন্ত দানে তাহার মত মুক্তহস্ত আর কে আছেন? এই দেহ) এই 
প্রাণ, এই মন, এই বুদ্ধি, এই দেহস্থিত আত্মা ) এই সব--আমার” বলিতে যা* কিছু তিনিই দিয়া- 
ছেন। তাহার শক্তি্ত জীকিত আছি, তাহার প্রসাদে মাতৃগর্ভে বাসের সময় হইতে অন্তাপি 

নিরাপদে রহিয়াছি। আমার কল্যাণের অন্য তিনি প্রতিক্ষণে কত যত্ব লইয়া আমিতেছেন ! 

ইহার উপর, আমি কী আর তাহার নিকট সুখের অন্ত প্রার্থনা করিতে পারি ? আমার তিনি যেমন, 

আর কে আছেন তেমন? তাহার মঙ্গলময় হস্ত স্মরণে রাখিয়া, হুখ দুঃখের পার্থক্য ভূলিব ২। 
ম্নেহময়ী জননী যে হস্তে সুস্থ পুত্রকে ন্ুম্বাহব আমফল তোজন করান, সেই হস্তে অনুস্থ পুত্রকে তিক্ত 
নিশ্বপত্ররস বঙ্গপুর্বক পান করান। ধাছার স্নেহের এক কণিক! পাইয়া, জননী হইয়াছেন স্সেহ্মস়ী, 
“তাহার পুর্ণ ক্লেছের পরিমাণ নির্ণয় কে করিবে? আমি তাহার দিকে চাহিয় চাহিয়। সকল দুঃখ 
নির্যাতন তাহার আশ্শীরীদ বলিয়! মাথা পাতিয়া লইব। জীবনে ছুঃখ, বিপদ, রোগ, শোক, মৃত্যু 

-শ্যাহাহি আম্থক, ইহাদের সকলের উর্ধে আমার এই বিশ্বাম অচল থাকুক যে তিনি 
মঙ্গলময়। 

এতদবস্থায় ভক্তের বিষয়চিন্তা ও তোগবাসনা তিরোহিত হইয়াছে । তিনি যদৃচ্ছা৷ লাতে 
সন্ত্ট। মাত্র প্রাণরক্ষা হেতু যে দিন যাহ! আহারের জন্য উপস্থিত হয়, সে দিন তাহা! মনে মনে 
প্রাণবল্লভকে শ্রদ্ধার সহিত নৈবেগ্করূপে অর্পণ করিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। তিনি জানেন, 

তাহার প্রাণবল্লতের ইচ্ছায় 'কতি ঘি ঘনা, কি মুটি ভর চানা, কতি চাঁন! ভি মানা অর্থাৎ কখন 

* ঘ্বত-পক খাছ্ঠি, কখন একমুঠা! ছোলা, কখন এঁ একমুঠা ছোলাও বারণ। লজ্জা! নিবারণের জন্য যাহা 
পরিধান না করিলে নয় তাহাই পরিধান করেন। করম্ফলের কাঁমনাও তাহার নাই। ফলা- 
কাজ্ষ! না করিয়া! কেবল মাত্র জীবনসখার গ্রীত্যর্থে 'জনহিতায়” জন সুখায়” অনুষ্ঠেয় কর্ম করেন। 

এইরূপে তক্ত সর্ববিষয়ে তদগত চিত্ত হইতেছেন-__তখাপি তিনি তাহার প্রাণের আরাধ্য দেবতার 
দর্শন পাইতেছেন না। তজ্জন্ত তাহার “চিত করে আন্ ছান্ ধক্ ধকৃ করে প্রাণও । এই বিষম 
সময়ে তাহার প্রিয়তমের নামই একমাত্র অবলম্বন, তাহার বিরহতাঁপ ভুড়াইবার উপায়। 
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে নামৈব কেবলম্। নিজে নাম করেন এবং যাহাঁকে দেখেন--তরু, 

লতা ; নদ, নদী; বন, উপবন ; গিরি, পর্বত) নরঃ নারী) পত্ত, পক্ষী চন্ত্র, সূর্য; গ্রহ, নক্ষত্র 

প্রভৃতি সকলকে বলেন)---তোমা্দুর মিনতি করি, তোমাঁদের পায়ে পড়ি, আমার কথা রাখ,--- 

তোমরা প্রাণপ্রিয়তমের নাম কর, নাম করিয়া জনম সফল কর, আর অলম হুইয়া থাকিও না, 
এমন স্থবর্ণ সবযোগ হারাইও না। কখন কখন তাহার বোধ হইতেছে যেন শ্রত শব মাত্রেই 

২ প্রহ্মাদের উক্তি-_সমত্বমারাধনমচ্যুতন্ত-__বিষুপুরাণ 
৩ বানু ঘোষ। 
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তাহার জীবনবল্লভের নাম হইতেছে---অলির গুঞ্জনে) পক্ষীর কৃজনে) পবনের শ্বন্ ম্বনে, নদ নদীর 
কলতানে, মন্থয্যের ভাষণে, সমুদ্রের গর্জনে, মেঘের বর্ষণে। 

ধাহ।র নাম করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্ত ভক্ত অত্যধিক ব্যাকুল হইলেন। বিরহ 
ব্যথায় তাহার “হিয় দগ.দগি পরাণ পোড়নী”, ভাবিতেছেন, “কি দিলে হইবে ভাল'৪ | তিনি 

হইলেন নিরুপায়-_ভাঙ্গিল তীহার ধৈর্যের বাধ। তি্দি হইলেন উন্মাদ--প্রেমোন্াদ । এক্ষণে 
স্থাবরজঙ্গমের যাহাকে দেখিতেছেন, ব্যাকুল হইয়া তাহাকে আণবল্পতের বাত 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন---হুর্য ! চন্দ্র! তোমরা অত উচ্চে” আকাশে রহিয়াছ--তোমাদের দৃষ্টি 

বছুদুরব্যাপী। বোধ করি তোমরা! আমার প্রাণসখাকে দেখিয়াছ। যদি দেখিয়া থাক, 
আমায় বল, তিনি কোথায় রহিয়াছেন। মাতর্গঙ্গে ! তুমি বহু বু জনপদ অতিক্রম করিয়া 
সাগরাভিয়খে ছুটিয়াছ। তুমি, বোধ হয় তাহাকে দেখিয়া থাকিবে, ধাহার অন্ত আমার 
প্রাণ বড় ব্যাকুল। যদি তিনি তোমার নয়নগোচর হইয়া থাকেন, আমায় বলিয়া দাও, 
কোথা! গেলে আমি তাঁহাকে পাইব! পবনদেব! তোমার গতি ৫ সর্বত্র। 
তুমি নিশ্চয় জান আমার জীবননাথ কোথা। তুমি নীরব হইয়া থাকিও-সাখ : আমার 

জীবন সখার সন্ধান বলিয়া দাও। বলিয়া! দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। হায়! তুমি' উত্তর 
দিলে না। বিহঙ্গমগণ! তোমাদের আনন্কাকলিতে অনুমান হইতেছে যে 

তোমরা! আমার প্রিয়তমকে দেখিয়াছ; তোমরা আমাকে বলিয়া! দাও-_তাহাকে কি নামে 
ডাকিব--দেখ, বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে ডাকিতেছি,-তথাপি তাহার দেখা পাই নাই] 
কুদ্মগণ ! তোমাদের মুখে কি প্রফুল্লতা ! কি স্বর্গীয় শোভা ! তোমরা নিশ্চয়ই আমার পরাণ 

প্রিয়কে দেখিয়াছ ! আমায় বল, বল, তোমর! কি সাধনায় তাহার দেখা পাইলে। 

ব্রজলীলাবসানে শ্রীকৃষচন্্র ব্রজধাম ত্যাগ করিলে, প্রেমোন্মাদিণী প্রীমতী রাধা, যিনি সকল 
প্রেমিক তক্তের প্রতীক, বৃন্দাবনের তরু, লতা ; পণ্ড, পক্ষী; যমুনা, কুপ্ধবন ) মলয়মারুত, গোবর্ধন 

গিরি প্রভৃতি সকলকে তাহার প্রাণবধুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার 
প্রশ্নের উত্তর দিল না-ইহাতে তিনি মমণহতা হইলেন। তদনস্তর সখীর্দিগকে বলিতে 
লাগিলেন--তোমর! আমার মরমসখী, তোমরা আমাকে বলিয়! দাও-আমি কি উপায়ে 

আমার প্রাণবধুকে গাইব। সখি! ধাহার জন্ত লজ্জা, ঘ্বণা, ভয়, কুল, মান, ধর্ম-সব 
বিসর্জন দিয়াছি, তাঁহাকে হারাইয়াও আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি ৫! আমার 

জীবনে ধিক। সখি! আমার শ্ামমণি কি সত্যই আমায় ত্যাগ করিলেন? সথি! 

৪ জ্ঞানদান 

৫ বিরহকাতরা! 11811928 সম্বন্ধে '620)902 লিখিত এইকয়টী ছত্র তুলনীর-- 
5106 0217 8810, “25 116 15 01681, 

176 ০০216617011 9115 8810 

5176 9810১] ৪02 2৮7০91:0) ৪৮768, 

[ ০০1 008 [ আ6:5 0680৮ 
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আমি হরি লালসে তন্থু তেজব পাওব আন জনমে ৬। শ্রীমতী এই কথা বলিতে 

বলিতে মু গেলেন। যে মখি অতি-সন্নিকটে ছিলেন, তিনি আতর্নাদ করিয়া উঠিলেন-- 

“রাই কেন এমন হ'ল, এই তো কৃষ্ণকথা কইতেছিল, রাই বুঝি প্রাণে ম'ল।” সখীরা 
সকলে তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং তীছার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়। তাহার 
কাণে মধুর কষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। প্রাণবধুর নামে শ্রীমতীর মূদ্ছী তঙ্গ হইল--তিনি 
আঁখি উদ্মিলন করিয়েন, কিন্ত কৃষ্ণকে তথায় না দেখিয়া ্রাণনাথ, পপ্রাণনাথ বলিয়। 

কাদিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাছার কৃষ্টান্থরাগ এত অধিক যে কুঞ্জের দ্বারের অদুরে 
অবস্থিত একটি তমাল বৃক্ষ দেখিবামাত্র তাহার কৃষত্রান্তি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ 

তমাজের নিকটে ছুটিলেন বলিতে বলিতে-_বিধু! তুমি এসেছ ! তুমি তো তাল ছিলে? 
তুমি ভাল সময়ে আমিয়া আমায় দেখা দিলে--এস তোমাকে ম্পর্ণ ক'রে আমার তাপিত 

প্রাণ শীতল করি৭। কিন্তৃহায়! প্পর্শমাত্রে দ্দানিলেন, সে তার প্রাণপতি নয়, তমাল-_ 
তাই খেদ'বরিয়া বলিলেন_'সথি! আমার কি ছূর্ভাগ্য,। আমি আমার শ্তামচশদকে 

দেখিলাম, কিন্ত "আমার স্পর্শে শ্াম তমাল হ'ল'। পরক্ষণে শ্রীমতী ছুটিলেন মাধবীলতার 
নিকট। তাহার তলে দীড়াইয়া উন্মান্বী বলিলেন--'এই মাধবীতলে আমি মাঁধবকে 

দাড়াইয়। থাকিতে দেখেছিলাম, কিন্ত আমাকে এখানে আমিতে দেখিয়া, মাধব কোথায় 
নুকাইলেন ! মাধবি! তুই নিশ্চয়ই আমার মাধবকে লুকিয়ে রেখেছিস্। মাধৰি! তোর 
পায়ে ধরি, আমার মাধব, আমায় দে। আমি মাধবপ্রাণা, মাধব বিনা আমি বাঁচি না_ 

আমাকে বধ করে তোর কি লাভ হবে, মাধবি! তখন সবীরা প্রীমতীকে নানাবিধ 

সাত্বন! বাক্য বলিয়া কুঞ্জে আনিলেন। আলুলায়িতকুস্তলা, মলিনবসনা, শীর্ণদো শ্রীমতী 
ধরাসনে পড়িয়া কাদিতেছেন আর বলিতেছেন-সখি! তিনি কি আর এ অভাগিনীকে 
দেখা দিবেন? তিনি আর আসিবেন নাইহা তো আমি মনে আনিতে পারি ন!, 

সখি! তিনি তো এলেন না, কি হবে, সখি! তাহার বিহনে আমি যে আর প্রাণ ধারণ 

করতে পারৃছি না-আমি যে আর ধৈর্য ধরিতে পারি না। সখি! তিনি এদাসীকে যে যত্ব 
যে আদর, যে ভালবাস! দিয়াছেন__তাহার ম্মরণে, আমাতে আমি থাকি না। পূর্বে 

প্রত্যহ, রাত্রিতে কুপ্রে আমিয়াই তিনি আমার কুশল প্িজ্ঞাসা করিতেন, তাঁহার পর 
আপন হস্তে এ হুতভাগিনীর কেশ ওবেশ বিন্যাস করিতেন এবং নানাবিধ ফুলে এ 

দাসীকে সাজাইতেন। তাহার পর, জ্যোতক্নাপুলকিতা যামিনীতে আমার হত্ত ধারণ 
করিয়া যমুনাপুলিনে ভ্রধণ ক্করিতে করিতে প্রব্ৃতির শোভা দেখিতেন ও এ দাসীকে 

দেখাইতেন, আর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে । প্রক্কতির নৈশ শোভা দর্শন করিয়া কুঞ্জে 
ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপন হস্তে কোমল নব কিসলয়ে' আমার ভন্ত শয্যা রচনা! করিতেন, 

৬ শশিশেখর 

৭ কৃধকমল গৌহ্ামীর "রাই উন্মাদিনী" ও “ন্প্নবিলাস* ভ্টব্য। 
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পাছে আমার অঙ্গে ব্যথ লাগে। শয্যায় আমাকে শয়ন করাইতেন_-আমি নিদ্রিত হইলে 
আমার মুখপানে চাহিয়া সারারাত্রি অশ্রধারা ফেলিতেন। সখি! এমন গুণের প্রিয়তমকে 

ছাড়িয়া আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি! সখি! আমার এমন জীবনধারণে শত ধিক্। 

সখি! একে একে পূর্বের মকল কথা স্থৃতিতে জাগিয়! উঠে_-আর আমাতে আমি থাকি 

না। সখি! মনে হয় শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া এ ছুঃখময় জীবনের অবসান করি। কিন্ত 
তখনই কে যেন বলে--এ দেহ, এ প্রাণ শ্রীকৃষ্চরণে নিবেদিত, প্রীকুয়েের বিলাসের বস্ত- 
ইচ্ছামত নষ্ট করিলে মহাপরাধ হইবে। সখি! তাই আমি মরিতে পারি নাই। 

ভগবগ্প্রসাদদে ভক্তের এমন একটি অবস্থা আমিল যে তাহা! অসাধারণ_-তিনি 
একেবারে প্রক্কতি তাবাপন্ন_তিনি শ্রীভগবান্কে পতিভাবে ভজন করিতেছেন, আপনাকে 

কায়মনোবাক্যে তাহার পতিত্রতা পত্বী জ্ঞান করিয়া। এ সম্বন্ধে অধ্যাত্ম জগতের একটি 

মূল্যবান্ কথা, যাহ] ছ11057501 বলিয়াছেন, উদ্ধৃত করা যাইতেছে-]2 90610 015 910117619] 
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যিনি সর্বশক্তির আধার, সর্বগুণাকর, সর্বরূপাধার, প্রেমপারাবার, 49০৪1) 0£ /০:+, তিনি 

জীবমাত্রের পতি এবং জীবমাত্র তাঁহার পত্বী। মীরাবাইও শ্্রীরূপগোসম্বামীপাদকে বলিয়া- 

ছিলেন যে গ্রবৃন্দাবনধামে তাঁহার গিরিধারীলালই একমাত্র পুরুষ এবং আর সকলেই প্রকৃতি। 
যাহ! হউক, ভক্ত এক্ষণে প্রসন্নমুখ, প্রশান্তচিত্ত। কিন্তু তাহার মুখখানি নয়নধারায় প্লাবিত, 

যেন বর্ষাধারাসিক্ত প্রস্থন। তিনি নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়! ধরাসনে উপবিষ্ট এবং ওঠ দুটা 
মু মূ নড়িতেছে ? এই কথা বাহির হইতেছে--প্রাণেশ্বর ! কবে তুমি আসিবে ? কবে তুমি 
আমায় দেখা দিবে? তোমাকে ছাড়িয়।থকিতে আমার কত ছুঃখ তাহ। কী তুমিজানন1? 
আমার কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতে শান্তি পাই না। তোমায় কত ডাকিতেছি, তুমি এস না 

কেন? আমার উপর কী তোম।র ভালবাসা নাই। যর্দিথাকে, তবে তুমি এম নাকেন? 
তোমার অদর্শনে কত ক্লেশ, কত বেদনা, কত যাতনা, কত জাল! তাহা ত মুখে 

বলিতে পারি না। কবে আসিবে? কবে আমাকে তোমার করিয়া লইবে? তোমার কাছে 

সর্বদা! আমায় রাখিব? জীবনবল্লত ! শুনিয়াছি--“যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার 

পাশে” তবে কেন তোমায় পাই না? তোমা ছাড়! হইয়া থাকা আমার জীবনান্ত-_তুমি 
কী তাহা জানিতে পারিতেছ? দিবারাত্রি তোমায় ডাকিতেছি-_তুমি দেখা দিবে_-এই আশায় 
এখন তখন করিয়! দিন কাটিয়াছে__দিনের পর দিন গণিয়া মাস কাটিয়াছে-_মাসের পর মাস 

গণিয়া বৎসর কাটিয়াছে--কত ছুঃখে তাহা কি বলিব? . প্রিয়তম! হুর্যোদয়ে ছ্গত্বের আধার 
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দুর হুয়, কিন্ত আমার মনের আধার তায় না-তোমা বিহনে। চঙ্োদয়ে সকলের আনন্দ 

হয়, কিন্ত আমার তা হয় না তোমা হারা হ'য়ে। তোমার আদরে আদরিণী, তোমার গৌরবে 
গৌরবিনী, এ দাসীর এখন কী অবস্থা তাহা কী তুমি জানিতে পারিতেছ? প্রতিদিন কুটির 
দ্বারে তোমার পা ধুইবার জল রাখি, তোমার জন্য মাল! গাি, তোমার পানের জন্য সুবাসিত 

জল রাখি, তোমাঁর জন্ তাম্থ্ল সাঙিয়া রাখি, তোমার জন্ঠ শয্যা রচনা করি--এই সব করিয়া, 
কুটিরে আলো! জালিয়া তোমার প্রতীক্ষায় থাকি। কই, তুমি তো এস না। কেন এস না? 
আমি অপরাধিনী বলিয়1? প্রভূ, সত্য বটে, আমার বহু অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু তুমি তো জান, 
আমি বুদ্ধিহীনা অবলা--তাই “অবলার ক্রটা হয় শত কোটা” । তুমি ত ক্ষমানিধি, তুমি 
কী দাশীকে ক্ষমা করিবে না? তুমি দাসীর অপরাধ যদি গ্রহণ কর, তাহা 
হইলে তাহার কী উপায় হইবে? না, না তাহা হইতে পারে না। তুমি যে আমায় ভালবাস, 
তুমি অবশ্তই ছুঃখিনীকে ক্ষমা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবে। হে নাথ! হে প্রাণেশ্বর ! 

হে প্রাণবল্প 5! হে ব্যথারব্যথি ! প্রাণ আজ বড় কাতর-_তোমাকে ডাকিতেছি-_এই ডাকা! সার্থক 

করিয়া দাঁও-_ আমায় দেখা দাও ! 

ভক্তের এই কান্না, মরমের কান্না__এ ডাক, মরমের ডাক-_এ বেদনা, মরমের বেদন!। 
এই কান্না, এই ডাক, এই বেদনা! আরাধ্য দেবতার নিকট পৌছিল, ভ্রাহার আমন টলিল। 
তিনি ভক্তের ভগবান্, তিনি তক্তবৎ্সল-_তিনি ভক্তের কাছে আসিলেন ৮। 

আসিবারই কথা, কেন ন1 গ্রীতাতে তিনিই বলিয়াছেন-_ 
অনন্যচেতাঃ মততং যো মাং ম্মরতি নিত্যশঃ| 

তন্তাহং স্ুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ 

ভক্তের চিরাকাজ্কিত মূর্তিতে দেখা দিলেন। সাধকপ্রবর রাম প্রসাদ বলিয়াছেন-_. 

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, 

অভাবে কি ধর্তে পারে। 
সং সঃ গং 

হ'লে ভাবের উদয় লয় মে যেমন, 

লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 
পারস্ত মরমী সাধক কবি রুমি বলিয়াছেন-__ 
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শ্রীরামকৃষ্দেব বলিয়াছেন-_-সচ্চিদানদ যেন অনন্ত সাগর। ঠাগ্ডার গুণে যেমন 
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সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাই সাগরের জলে তাসে, তেমনি 
তক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন৷ সাগরে সাকার মূি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার*। 

তক্ষের অন্তর বাহির দিব্যালোকে আলোকিত হইল-_তাহার হৃদয়ের গ্রন্থি দুর 

হইল, সকল সংশয় ছিন্ন হইল, কমল সমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ১১। তিনি বলিয়া উঠিলেন 

“ধন্তোইহম্ কৃত কৃত্যোহ্হম্ সফলম্ জীবিতম্ মম ।” 
“আজ রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়ঙ্থ ' 

পেখন পিয়ামুখচন্দা । 

জীবন যৌবন সফল করি মীনন্থু 
দশদিশ ভেল নিরদন্ব! ॥৮-_বিগ্ভাপতি 

আজ আমরাও ধন্ঠ যে আমরা ভক্তের বিরহের চরম ফল--তক্তের সহিত শ্রীভগবানের 
মিলন কথা বলিতে পাইলাম । এখন কলে মিলিয়া বলি__অয় তক্তের জয়, জয় শ্রভগবানের 
জয়। ওশাত্িঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। হরিঃ ও ॥ 

» জীতীরামকৃষকথামৃত 

১* মুওকোপনিবদের প্তিস্ততে হারগ্রস্থিঃ* গ্লোক ত্রষটব্য। 



কার্য ও কারণ * 

(২) 

( পূর্বানুবৃত্তি ) 

শ্রীবটকৃষ ঘোষ 

কার্য যে কেন কারণের সহজাত হইতে পারে না৷ তাহ বুঝাইবার অন্ত এইবার 
শান্তরক্ষিত বলিতেছেন £-- 

অলতঃ প্রাগলামর্থ্যাৎ সামর্ধ্যে কার্যসংতবাৎ। 
কার্ধকারণয়ো; স্পষ্টং যৌগপপ্যং বিরুধ্যতে ॥ ৫১৫ ॥ 

অর্থাৎ, যাহার অস্তিত্বই ছিল না, পূর্বে তাহার কার্যোৎপাঁদনের সামর্থ্যও ছিল না; সামর্থ্য 
 থাকিলেই কার্যোৎপত্তি ঘটে । সুতরাং স্পটই দেখ! যাইতেছে যে কার্য ও কারণের সহ্ভাঁব যুক্তি- 

বিরুদ্ধ ।__বার্ধ যদি সহভূতই হয়, তাহা হইলেও তাহার হেতু অন্ৎপন্ন ৰা উৎপন্ন ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকারের হইতে পারে ন!। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্ুৎপন্ন হেতু সম্ভব নহে, কারণ কার্ষোৎপত্তির পূর্বে 
হেতুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ যাহ! সপ্পর্মন্নপে সামর্ধ্যশৃন্ তাহা অসৎ । যদি বলা যায় 
যে হেতু উৎপন্ন হইয়া তবে সামর্র্যশাণী হর এবং তখনই কার্ধোপত্তি বটে, তবে উত্তর “সামর্থ্য 
কার্ধলংভবা২।৮ অর্বাৎ, উৎপত্তির অবস্থাতেই যদি হেতুর সামর্্য থাকে তবে হেতুর সেই 
স্বতাব হইতেই কার্যোৎপত্ত হইয়া যাইবে এবং পূর্ণ হেতুট ম্বপামর্থ্য প্রয়োগের আর 
অবকাশই পাইবে না। দ্বৃতরাং কার্ধ ও কারণের সহভাব অনুয।নবিরুদ্ধ | 

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন যে কার্ধকারণ ভাব হইল কমকিতৃতাৰ; দ্গুতরাং এতন্বয়ের 

ভিন্নকালত্ব অযৌক্তিক ঘট ও কুলালের যৌগপদ্য ব্যতিরেকে কমকিতৃভাব সম্ভব হইত ন1) 

সুতরাং হেতু ও কার্ধের মধ্যে অনুন্ধপ সঙ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে এতন্ব্ন সমকালীন। 
ইহার উত্তর £-- 

ন হি তৎ কার্ধমাত্বীয়ং সংদংশেনেব কারণম্। 
গৃহীত্বা জনয়ত্যেতগ্ৌগপদ্তং যতো ভবে ॥ ৫১৬ ॥ 
নাপি গাঢ়ং সমালিঙ্গ্য প্রকৃতিং জায়তে ফলম্। 

কামীবু, দয়িতা যেন সকৃতাবস্তয়োর্ভবেৎ॥ ৫১৭ ॥ 

অর্থাৎ, কারণ সংদংশের স্তায় কার্যকে টানিয়া বাহির করে না যে এতদ্্য়ের যৌগপপ্ত 
স্বীকার করিতে হইবে) আবার কামী যেমন দয়িতাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, কারণ ও 
কার্ধের মধো সেরূপ সম্বন্ধও নাই যে কারণ ও কার্ধের সহভাব সম্ভব হইবে ।--শান্তরক্ষিত এই 

» 1018109010 3952 24 01110 70611091111) 1400815) ০. 20. 
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কারিকা ছয়ে প্রক্কত কারণ ও কার্ষের মধ্যে যে ছুই প্রকারের সম্বন্ধ সম্ভব তাহা দৃষ্টান্ত মহযোগে 
হুনদররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত এই দুইটি সম্ভব সম্থন্ধের কোনটিই কেন 
সম্ভব হয় না তাহা বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন যে পারমাথিক অর্থে সমস্ত বিশ্বই যখন 

নির্বযাপার ( ৫৮৫01555 ) তখন প্রকৃত কোন কত বা কমের অস্তিত্বই থাকিতে পাঁরে না।* 

কিন্তু তাহাই যদি হয়, যদি কারণ ও কার্য উভয়েরই ব্যাপার কিছু না থাকে; তবে 
লোকে বলে কেন যে অগ্নি ধূম উৎপাদন করিয়া থাকে, অগ্নিকে আশ্রর্থ করিয়াই ধুম উৎপন্ন 
হয়, ইত্যাদি ? ইহার উত্তর £-. | 

নিয়মাদাত্মহেতৃতাৎ প্রথমক্ষণভাৰিনঃ। 

যদ্চতোইনস্তরং জাতং দ্বিতীয়ক্ষণসন্নিধিঃ || ৫১৮ || 

তত্তজ্জনয়তীত্যাহুরব্যাপারেইপি বন্তনি। 

বিবক্ষামাত্রসংতৃতসংকেতান্থবিধায়িনঃ | ৫১৯ || 

অর্থাৎ, আপন হেতু হইতে উপর কার্য প্রথম ক্ষণে নির্ি্টরূপে নিয়ন্ত্রিত থাকার ফলে (নিয়মাৎ) 
দ্বিতীয় ক্ষণে তদনস্তর যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই লোকে প্রথম ক্ষণের কার্ধের উৎপন্ন ব্যাপার 
বলিয়া! অতিহিত করিয়া থাকে, যদিও বন্ত প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার ব্যাপারের বিষয়ই নহে; 
মান্ৃষের যুক্তিহীন ইচ্ছা ভিন্ন এখানে আর কোন যুক্তি খু'জিয়৷ পাওয়! যায় না। 

পূর্বপক্ষী যদ্দি এখন প্রশ্ন করেন যে যাহা উৎপত্তির পর বৈশিষ্ট্য উৎপাদনে ব্যাপৃত 

হয় না তাহাকে হেতু বলিয়া স্বীকার কর! হইবে কেন, তবে তাহার উত্তর £- 
জন্মাতিরিক্তকালেন ব্যাপারেণাত্র কিং ফলম্। 

সন্তৈব ব্যাপৃতিস্তস্ত।ং সত্যাং কার্ষোদয়ো যতঃ || ৫২* ॥| 
অর্থাৎ, বস্ত্র স্বীয় জন্মের সময়ে তিন্ন অন্য কোন সময়ে কার্ষে ব্যাঁপৃতি সম্পূর্ণ নিক্ষল) 

সন্তাই হইল বস্তর কার্য, যে-হেতু বস্তর সত্তা থাকিলে তাহার কার্য আপনা হইতেই উৎপন্ন হুয়।-_ 
কারণ-সত্তার অব্যবহিত পরেই যখন কার্ধের নিষ্পত্তি তখন কার্যোৎপত্তির জন্ত কারণের জন্মোত্বর 

সর্বপ্রকার ব্যাপারই অকিঞ্চিত্কর। এখন কারণের ব্যাপার বলিতে কি বুঝায়? যাহার অন্তর 

কালেই কারণসন্তৃত কার্য উৎপত্তি লা করে তাহাই হইল ক।রণের ব্যাপার (৪০৮15 )। 

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে কারণ-সত্তা মাত্র উপস্থিত থাকিলেই কার্ষোৎপত্তি ঘটে। হ্থতরাং 

কারণের সত্তাকেই কারণের ব্যপার বলিয়া স্বীকার করা ৮ অনমের চিরদিন কারণের অপর 

কোন ব্যাপার কল্পনা করাই নিরর্থক । 

ূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ভাবাবলীর ব্যাপার যদি দিল না থাকে তবে কেন বল! 

হয় যে কার্য কারণসাপেক্ষ এবং কার্ধেই কারণের ব্যাপার ? তাহাঁর উত্তর :- 

য আনন্তর্যনিয়মঃ সৈবাপেক্ষাতিধীয়তে। 

কার্ধোদয়ে সদা ভাবো ব্যাপারঃ কারণন্ত চ॥ ৫২১ ॥ 

+ যাবত নির্বযাপারমেবো বিশ্বং ন হি পরমার্থত; কশ্চিৎ কর্ত1 কর্ম বাস্তি। 



ফান্তন, ১৩৪৬] কার্য ও কারণ | ৪০৩ 

অর্থাৎ, তথাকথিত কারণ ও কার্ষের মধ্যে যে আনন্তর্ধ পরিলক্ষিত হয় তাহ! হইতেই 
বলা হইয়া থাকে যে কার্য কারণের মুখাপেক্ষী) এবং কার্য উদ্ভুত হুইলে যে তাহাকে 
কারণের ব্যাপার বল! হয় তাহাও প্রকৃত পক্ষে আর কিছুই নছে।-এর্ধানে নৃতন কথা 
কিছুই নাই ; যাহা! 7০9০০ তাহাই যে 01015: 8০০ হইতে বাধ্য নয় শাস্তরক্ষিত এখানে 

তাহাই বলিতেছেন মাত্র । 
উপরস্ত আরও বিকরঘ্য এই যে, কার্ষের প্রতি ব্যাপারের অথবা ব্যাপারবান্ ভাববন্তর 

হেতুত্, এতদ্বয়ের একঁটি ঘটিলে আর একটি ঘটিতেছে-_এইবূপে নিধর্ণরণের উপরেই নির্ভর 
করিতেছে । সর্ব বিষয়ের স্তায় এ-ক্ষেত্রেও অন্বয় ও ব্যতিরেক * ভিন্ন অপর কোন উপায়ে 

কার্ধকারণ সম্বন্ধ নির্ণর কর! যায় না। এই অন্বয় ও ব্যতিরেকের উপর বাস্তবিক যদি নির্ভর কর! 
যায় তবে স্বয়ং বস্তটিতেই কারণত্ব আরোপ করিতে দোষ কি? সে-অন্ত বস্তর ব্যাপারাদির 

প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই নিশ্রয়োজন ! মূল বস্তটির সহিত কার্ধটির অন্থয় ও ব্যতিরেক সন্বস্ধ যে 
অবিস্তাত তাহাও, নছে। সুতরাং মূল বস্তটির সহিত যখন কার্ের অন্বয় ও বাতিরেক সন্বন্ধ অনস্বী- 
কার্য তখন সেইটিকে কারণ বলিয়! স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ_-এই কথাই পরবর্তা কারিকায় বল 
হইতেছে £-- 

তদ্ভাবভাবিতামাত্রাদ্যাপারোইপ্যবকল্িতঃ। 

হেতুত্বমেতি তদ্বান্বা৷ তদেবাস্্ ততো বরম্॥ ৫২২ ॥ 

অর্থাৎ, বস্ত্র পরিবতের্ যে বস্তর ব্যাপারকেই (2০৮%16 ) প্রকৃত হেতু বলা হয় 
তাহারও কারণ এই যে ব্যাপারটি না ঘটিলে কার্ধট ঘটে না; ম্তরাং তৎপরিবতে আদি 

বন্তটিকেই হেতুরূপে শ্বীকার করাই ভাল। 
ূ্বপক্ষী প্রশ্ন করিতে পারেন, মুল বস্তটির হেতুতব স্বীকার করিলে এমন কি লাত হইল 

যে-জন্ত এই সিদ্ধান্ত সঙ্গততর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? তাহার উত্তর ঃ-- 

তাবে সতি হি দৃশ্বন্তে বীজাদেবাস্কুরোদয়াঃ। 

ন তু ব্যাপারসন্তাবে তবৎ কিঞি পসীক্ষ্যতে || ৫২৩।। 
অর্থাৎ, হেতু বীজের অস্তিত্বই হইল কার্য অঙ্কুরের উৎপত্তির সম্যক্ কারণ; কিন্তু হেতু 

দ্যাপারের" অস্তিত্ব হইতে কার্ধোৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না। স্মৃুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক 

সন্ধ হেতুর ব্যাপারের অপেক্ষা স্বয়ং হেতুটির সহিত স্বীকার করাই ভাল। 
ূরবপক্ষী ইহাতেও লন্বষ্ট ন] হুইয়] নৈয়।য়িক-ম্থলভ কুট তর্ক উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, 

হেতু ব্যাপারের সহিত কারী অয় সঘন্ধ সিদ্ধ না হইলেও ব্যাপারের কারপন্ব অসন্ভব নহে। 

এ-কথার উত্তর ঃ-- 

* তন্মিন্ সতি ইদং ভবতি-এইরূপ নিধারণ হইল অয়; এবং তশগিন্রনতি ইদং ন ভবতি -এইরপ নিধারণের 

নাম ব্যতিরেক। 
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অনৃষ্টশকের্হেতৃত্বে কল্লযমানেইপি নেষ্যতে । 
কিমন্তপ্তাপি হেতুত্বং বিশেষো বান্ত কম্ততঃ ॥ ৫২৪ | 

অর্থাৎ, বিশেষ কার্ধের প্রতি বিশেষ হেতুর শক্তি (70০065০ ) পরিলক্ষিত না হইলেও যদি 
সেই হেতুর সেই কার্ষে কারণত্ব স্বীকার করা হয় তবে তাহা অন্ত যে-কোন কার্ধের কারণ 
রূপেই বা পরিগণিত হইবে না কেন 1-_মারও বিবেচ্য, হেতুর পরিবতে ব্যাপারকে কার্ষের 
কারণরূপে হ্বীকার করিলেও সেই ব্যাপারের আবার হেতু অন্সন্ধার্নণকরিতে হইবে, এবং এইরূপে 
অনবস্থা দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। প্রকৃত কথা এই যে, শুদ্ধ সত্তাল্ব্যতিরেকে পদার্থের 
অপর কোন ব্যাপারই নাই-যদি থাকিত তবে তাহা! উপলব্ধিও করা যাইত। কিন্তু শুদ্ধ সত্ব! 
তিন্ন পদার্থের আর কিছুই যখন উপলব্ধ হয় না তখন সম্তাতিরিক্ত কোন ব্যাপারই বা পদার্থে 
দ্বীকূত হইবে কেন ? 

দৃশ্ততবাভিমতং নৈবং বয়ং চোপলভামহে। 
তৎ কথং তন্ত সম্বন্ধমঙ্গীকুমে1 নিবদ্ধনম্ || ৫২৭ ॥ 

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যদিও বলেন যে হেতুর ব্যপার সুস্পষ্ট, তথাপি আমর! তাহ! কোথাও দেখিতে 
পাই না, এবং সেইজন্য এই ব্যাপারকে হেতু ও কার্ষের সম্বন্ধের ভিত্তিরূপে স্বীকারও করিতে 

পারি না।_-কমলশীলের টিপনী হইতে বুঝা যায় যে স্বয়ং কুমারিল তষ্ট হইলেন এখানে শান্ত- 
রক্ষিতের পুর্বপক্ষী; কারণ কুমারিলই বলিয়াছেন, “প্রাক কার্ষনিষ্পত্েব্যাপারো যন্ত দৃশ্ঠতে” 

তাহাই হইল হেতু । বৌদ্ধ কিন্তু উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অতিপ্রিয় 9085:1200 
৫190৮0:5-র সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে শুদ্ধসত্ত ভিন্ন পদার্থের অপর কোন 

ব্যাপারই নাই। 

আরও বিবেচ্য এই যে, বুদ্ধির দ্বারা বিষয়বস্তু গৃহীত হুইলে বুদ্ধির কোন ব্যাপার 
ব্যতিরেকেও তাহার শুদ্ধসত্তার বলেই যেমন বিষয়বস্তর গ্রহণরূপ কার্যটি সম্পর হইয়৷ থাকে, 
সেইরূপ অন্ত সর্বপ্রকার তাববস্তরও হেতুত্ব উত্তরকালীন কোন ব্যাপারের মুখাপেক্ষা ব্যতিরেকেও 
সম্ভব হওয়] উচিত। এই কথাই পরবর্তা কারিকায় বল৷ হইয়াছে :_ 

বুদ্ধের্বথা চ জন্মৈব প্রমাণত্বং নিরুধ্যতে। 
তখৈব সর্বভাবেষু তদ্বেতৃত্বং ন কিং মতম্॥॥ ৫২৮ | 

অর্থাৎ, বুদ্ধির জন্মই যেমন তাঁহার প্রমাণত্বের বিধায়ক, সেইরূপ বিশেষ ব্যাপার ব্যতিরেকেও 

সর্বপ্রকার ভাববন্ততে হেতুত্ব আরোপ করিতে বাধা কি?-_ বুদ্ধি যে জন্মাতিরিস্ত অপর কোন 
ব্যাপার নাই তাহা “সৎসংপ্রয়োগে পুরুষস্তেকিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম' তত্প্রত্যক্ষম্”_-এই শ্থত্রে 
“জন্ম” কথাটি গ্রহণ করার সার্থকতা বুঝাইতে গিয়! কুমারিলই প্রমাণ করিয়! গিয়াছেন £-- 

বুদ্ধিজন্মেতি চ প্রাহ জায়মানপ্রমাণতাম্। 

ব্যাপারঃ কারণানাং হি দৃষ্টো জন্মাতিরেকতঃ। 

প্রমাণেইপি তথ! ম৷ ভু্দিতি জন্ম বিবঙ্ষ্যতে ॥ 
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অর্থাৎ, হুত্রে বুদ্ধির “জন্মের বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য তন্বার! দেখান যে কেবলমাত্র 

জন্মের ফলেই বুদ্ধি প্রমীণরূপে পরিগণিত হয়। অন্তান্ত কারণ জন্মের পর তদতিরিক্ত বিশিষ্ট 

ব্যাপার ব্যতিরেকে 'প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, বিস্তু বুদ্ধির বেলায় জন্মভিশ্ন আর 

কোন ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না। পাছে লোকে মনে করে যে বুদ্ধির স্তায় অন্ঠান্ত কারণও 

জন্মমাত্রই প্রমাণে পরিণত ছয় এইজন্তই স্থত্রে বুদ্ধির সম্পর্কে বিশেষ করিয়৷ “জন্ম” কথাটি 
ব্যবহার কর! হুইয়াছে। 

ূর্বপক্ষী এগন বলিতেছেন, বুদ্ধির সত্তাই যে তাহার ব্যাপার তাহার কারণ বুদ্ধি ক্ষণিক 
এবং উত্তরকালে তাহার কোন অবশেষ থাকে না। এ কথার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন £__ 

ক্ষণিক! হি যথা বৃদ্ধিস্তথৈবান্তেইপি জন্মিনঃ। 

সাধিতাস্তদ্বদেবাতো নির্বযাপারমিদং জগৎ্খ || ৫২৯ | 

অর্থাৎ, বুদ্ধির যায় সর্বপ্রকার জাতবস্তই যে ক্ষণিক তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে; হ্বৃতরাঁং 

সমগ্র বিশবর্গা্ড প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার (৪০0৮1 ) বলিয়া কিছুই নাই ।-_এই অন্ুমানটির 

গ্রয়োগ এইরূপ £_-যাহ! ক্ষণিক তাহার জন্মব্যতিরিক্ত অপর কোঁন ব্যাপার থাকিতে পারে না, 

যেমন বুদ্ধি? বীজাদি যে ক্ষণিক তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে 

যে বীজাদি বস্তর স্বজন্ম ভিন্ন অপর কোন ব্যাপার নাই। অতএব জন্মের পর বস্তর যখন অস্তিত্ 
থাকে না, এবং ব্াপারও যখন বস্রূপ কোন আধার ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, তখন স্বীকার 

করিতেই হইবে যে কার্যকারণ ভাব প্রকৃতপক্ষে আনন্তর্যমাত্র--ইহার মধ্যে কোন ব্যাপারের 
(৪০৮৮1 ) স্থান নাই ( আনন্তর্যকমাত্রমেব কার্যকীরণভাবব্যবস্থানিবন্ধনং, ন ব্যাপার ইতি 

স্থিরমেতৎ )। 

পূর্বপক্ষী (৪৮৬ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন, কারণ ও কার্ষের মধ্যে যদি বাস্তবিকই 
আনন্তর্য ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ না থাকে তবে রূপের পর গদ্ধের উপলব্ধি ঘটিলে রূপকেই কি 
গদ্ধের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? বৌদ্ধ এক্ষণে তহৃত্তরে বলিতেছেন যে রূপ ও 
গদ্ধের মধ্যেও তথাকথিত কার্ষকারণ সম্বন্ধ সমতাবে বত'মান ( তত্রাপি ন ব্যতিচারঃ ) :-- 

প্রবন্ববত্তযা গন্ধাদেরিষ্টেবান্তোন্তহেতুতা । 

তদবাধকমেবেদং তদ্বেতুত্প্রসপ্রনম্ ॥ ৫৩ || 
অর্থাৎ, প্রবন্ধক্রমে (10 ৪ ৫0111110119 ০118111 01 01507:566 10701761109 ) রূপ ও গন্ধের মধ্যে 

হেতুফল সম্বন্ধ (-আনন্ত্য ) আঁমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত; প্রথম ক্ষণকে হেতুরপে স্বীকার 
করিলে বৌদ্ধমত কোনক্রমেই ক্ষু্ হয় না।-_পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে বৌদ্ধ পরম্পর নিরপেক্ষ 

নিরস্তর দুইটি ক্ষণের গ্রথমটিকে কারণ এবং দ্বিতীয়টিকে কার্ধ বলিয়! স্বীকার করিয়া থাকেন। 

এখানে আরও বিশেষ করিয়! দেখান হইতেছে যে এই ক্ষণদ্বয় যদি সম্পূর্ণ তিন্ন জাতীয় হয়_ 
যেমন প্রথমটি দৃষ্িক্ষণ কিন্তু দ্বিতীয়টি গন্বক্ষণ_-তাহা! হইলেও বৌদ্ধের নিকট এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কমলশীল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে রূপক্ষণের পর যখন রসক্ষণ 
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উপস্থিত হয় তখন রূপক্ষণের অবয়বাবলী বাশ্ুবিকই রসক্ষণে সহকারী কারণ রূপে কার্যকরী হয়) 
সুতরাং রূপক্ষণকে রসক্ষণের কারণ বলিয়! স্বীকার করা আর বিচিন্তরকি? 

পূর্বপক্ষী এইবার আপত্তি করিতেছেন, ধূম যে কেবল অগ্নির অনস্তরই দেখা যায় তাহা 
নছে, কখন কখন গবাশ্বাদির অনস্তরও ধুম দেখা যায়) সুতরাং কেবলমাত্র আনত্তর্য আশ্রয় 

করিয়া কার্ধকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার চেষ্টা করিলে নিয়মের ঝ্ন্ভিচার অবশ্থস্তাবী। ইহার 

উত্তর £-- 

অন্তানস্তরভাবেইপি কিঞিদেব চ কারণম্। 

তখৈব নিয়মাদিষ্টং তুল্যং চৈতৎ স্থিরেঘপি || ৫৩১ || 
অর্থাৎ, একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার অনন্তর ঘটিলেই যে সর্বত্র কার্যকারণ সন্বন্ধ শ্বীকৃত হইবে 
তাহা নহে; অক্ষণিক পক্ষে যেমন যে-কোন কারণ যে-কোন কার্ধের কারক হইতে পারে না, 
এখানেও সেইরূপ কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণ পরস্পর প্রতিনিয়ত (10280108949) ন1 হইলে তাহাদের 

মধ্যে কোন সম্বন্ধ শ্বীকার করার প্রয়োজন নাই ।--পরবর্তা কারিকাতেই শ্রান্তরক্ষিত এই 
আলোচন! শেষ করিয়াছেন £-- 

যো যত্র ব্যাপৃতঃ কার্যে ন হেতুন্তন্ত চেন্মতঃ | 

যন্মিন্নিয়তসন্তাবে। যঃ স হেতুরিতীয্যতাম্॥॥ ৫৩২ ॥ 
অর্থাৎ যে-বস্ত যে-কার্ষে ব্যাপৃত সেই বস্তু যখন সেই কার্ষের কারণ হইতে পারে না 

তখন স্বীকার করিতে হইবে যে যাহার সন্তাৰ ঘটিলেই কার্ধ ঘটে তাহাই হইল হেতু ।__ইহা 

হইল অনাবিল প্রতীত্যসমু্পাদবাদ ( তন্ষিন সতি ইনং ভবতি ), যাহা পূর্বেই একাধিক বার 
আলোচিত হুইয়াছে। 

এইরূপে প্রম।ণিত হইল যে প্রথম ক্ষণকে কারণ ও দ্বিতীয় ক্ষণকে কার্ধরূপে স্বীকার 

করিলে ক্ষণিকবাদের পক্ষ হইতেও কার্য-কারণ সম্বন্ধ গ্রতিপাদন করা যায়। এইবার তদ্ধিষয়ক 
প্রমাণ প্রদশিত হইতেছে £__ 

ভাবাতাবাৰিমৌ সিছ্ছো। প্রত্যক্ষান্থপলস্ততঃ। 
যদি সাকারবিজ্ঞানবিজ্ঞেয়ং বস্ত চেন্মতম্ || ৫৩৩ || 

যদানাঁকারধীবেগ্ং বস্ত যুগ্মাতিরিষ্যাতে । 
তৎক্ষণত্বারদিপক্ষেইপি সমানমুপলভ্যতে ॥ ৫৩৪ ॥ 

পূর্বকেত্য; শ্বছেতুত্যো বিজ্ঞানং সর্বমেব ছি। 
সমাংশকালরূপাদি বোধরূপং প্রজায়তে ॥ ৫৩৫ ॥ 

অর্থাৎ, বস্তর ভাব এবং অভাব যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুপলস্ত ছারাই সিদ্ধ হয়--যদি 
অবশ্য স্বীকার কর! হয় যে বস্ত সাকার বিজ্ঞানের* দ্বারাই বিজ্ঞেয় ? কিন্তু পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে 

« “সাকারবিজ্ঞান” বলিতে বুঝায় 01608 121 £08 10110 01 ৪ 081010019: 0000873%. অধ্যাপক 

ঈতীশচন্ত্র চক্রবর্তী ভাহার 7859 159০7 ০৫ 22০৮1308 নামক গ্রন্থে সাকার ও অনাকার বিজ্ঞান সন্বন্ধে দীর্ঘ 
আলোচন৷ করিয়াছেন। 



ফাষ্ন, ১৩৪৬] কার্য ও কারণ ৪০৭ 

বস্ত যে-বিজ্ঞানের দ্বার! বিজ্ঞাত হয় তাহা.অনকার (10120195) তবে বক্তব্য, সেরূপ বিজ্ঞান ক্ষণিক- 

বাদের পক্ষ হইতেও সম্ভব। কারণ পূর্বগামী স্বছেতু হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান সর্বত্রই সমকালীন 
রূপাদির বোধের আকারেই দেখা দেয়।-__পূর্বপক্ষীর মতে স্থিরপদার্ধের বিজ্ঞান-যৈ-রূপে সিদ্ধ হয়, 
বৌদ্ধ মতে ক্ষণিক পদার্থের বিজ্ঞানও সেইরূপেই সিদ্ধ হইবে। পদার্থের উপলস্ত (89:50615102) 

সাকাঁর বা অনাকার বিজ্ঞানের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে । এই উপলস্ত সাকার বিজ্ঞানের দ্বার! ঘটিলে 

সেই বিজ্ঞানের স্বাকারের অন্ুভবই হইবে বিজেয়ার্থের অনুভূতি, এবং তজ্জন্য এই পক্ষে স্বত্ব 
বা ক্ষণিকত্ব বশতঃ কোন পার্থক্য দেখা যাইবে না। আর যদি বলা যায় যে উপলম্ত অনাকার 

বিজ্ঞানের দ্বারা ঘটে, তাহা! হইলেও উভয় পক্ষে তেদের কোন কারণ ঘটিবে না। দুতরাং জ্ঞান 

যখন সমকালীন রূপাদির বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন বসত স্থিরই হউক আর ক্ষণিকই হউক 

তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হুইবে যে সমকালীন প্রতিনিয়ত 
(80110108943) রূপাঁদির গ্রহণই হুইল জ্ঞানের স্বভাব। ইহার ফল দীড়াইল এই যে, সমকালীন 
পদার্থাবলীর মধ্যে যে-গুলি বাস্তুবিকই দৃষ্িজ্ঞানাদির বিষয়ীভূত সেইগুলির সম্বন্ধেই কেবল জ্ঞান 

মাম্তব হুইবে, কিন্ক সমকালীন যে পদার্থেই ইন্দ্রিয়সংযোগ সম্ভব সেই পদার্থকেই এই মতে 

বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া মনে করা যাইবে না। 
পূর্বপক্ষী এখন সাকাঁর ও অনাকার জ্ঞান সম্বদ্ধে আপত্তি করিতেছেন £__ 

সাকারে নন্থু বিজ্ঞানে বৈচিত্র্যং চেতসো ভবেৎ। 

নাকারানগ্ষিতত্বেহ্তি প্রত্যাসত্তিনিবন্ধনম্ || ৫৩৬ | 

অর্থাৎ, বিজ্ঞান যদি সাকার হয় তবে চৈতন্ভেরও বৈচিত্র্য দেখা যাইবে; অপর দিকে, 

বিজ্ঞান যদি কোন প্রকার আকারের দ্বারাই চিহিত ন| হয় তবে কোন বিজ্ঞানেরই কোন বৈশিষ্ট্য 

থাকিবে না। -বিজ্ঞানের সাকা রত্ব স্বীকার করিলে কিরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা তাহা কমলশীল 
বুঝাইয়! দ্িয়াছেন। একটি আন্তরণ যদ্দি নান! রঙের হয় তবে কি তদ্দিষয়ক বিজ্ঞানও নানা 

প্রকারের হইবে? আর যদি বিজ্ঞান অনাকার হয় তাহ] হইলে কোন বিজ্ঞান সন্বদ্ধেই এরূপ 
কথ। বলা চলিবে না যে তাহা নীলের অনুভূতি, পীতের নছে। বিজ্ঞান এ-অবস্থায় বোধমাত্রে 

পরিণত হইয়া! সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে।-_বৌদ্ধ এতদুত্তরে বলিতেছেন £-- 

ভবপ্তিরপি বক্তব্যে তদন্মিন্ কিঞ্চিছুত্তরে | 

যচ্চাত্র বঃ সমাধানমন্মাকমপি তত্ভবেৎ 11৫৩৭ | 

অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে-আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তহুত্বরে তাহাকেও কিছু বলিতে 

হইবে, এবং এই সম্পর্কে পূর্বপক্ষী যাহা! বলিবেন বৌদ্ধও তাহা স্বপক্ষের লমাধান বলিয়া মানিয়া 
লইবেন।- শীস্তরক্ষিতের এই অদ্ভুত উক্তির অর্থ এই যে পূর্বপক্ষীর আপত্তি উভয় পক্ষের প্রতিই 
্রযুজ্য, কারণ বিজ্ঞানের সাকারত্ব বা অনাকারত্ব উভয় পক্ষকেই স্বীকার করিতে হুইবে। নহিলে 
জ্ঞানের অর্থগ্রাহিত্বই সিদ্ধ হয় না। এখন বিজ্ঞানের সাকারত্ব পক্ষে পুর্বপক্ষী হয় বলিবেন থে 

এইরূপ আকার হইল অলীক ; অথবা বস্তর বিজ্ঞান ও সেই বিজ্ঞানের উপলব্ধি একই সঙ্গে ঘটিয়া 



৪৬৮ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

থাকে (সহোপলস্ত )--এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি বলিবেন যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
আকার ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে একই) বৌদ্ধ এই ছুই মতইন্বীকার 
করিতে প্রস্তত। আর বিজ্ঞানের অনাকারত্ব পক্ষে পূর্বপক্ষী বলিবেন জ্ঞানের স্বভাব হইল 
এই যে তাহা পূর্বহেতুর দ্বারা উৎপন্ন এবং প্রতিনিয়ত অর্থের অববৌধক ) এই উত্তরও নিরাকার- 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের অঙিসম্মত 1 
এইরূপে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক প্রমাণ প্রতিপাদন করিয়া ৫ এইবার দেখাইতেছেন 

যে কার্য ও কারণ বিভিন্ন নিরন্বয় ক্ষণের অন্তর্গত হইলেও করৃতনাশ বা অক্ৃতাত্যাগমের 
আশঙ্কা নাই :_ 

কৃতনাশে! ভবেদেবং কার্যং ন জনয়েছাদি | 

হেতুরিষ্টং ন চৈবং যত প্রবন্ধে নাস্তি হেতুতা || ৫৩৮ ॥ 
অকৃতাত্যাগমো২পি স্তাগ্ঘদ্দি যেন বিন] ক্ৃচিৎ। 

জায়েত হেতুন! কার্যং নৈতন্নিয়তশক্তিতঃ ॥ ৫৩৯ ॥ 
অর্থাৎ, হেতু যদি কার্য উৎপাদন না৷ করে তাহা হইলেই কেবল কৃতনাশের আশঙ্কা) আমরা 
কিন্তু বলি না যে হেতু কার্য উৎপাদন করে না, কারণ তাহাতে হেতুত্বেরই হানি হয়। নিয়ত 
শক্তি হইতে উৎপন্ন না হইয়া হেতু ব্যতিরেকেই যদি কার্য হয় তবে অকুতাভ্যাগম (অকৃত 
কমে'র ফলপ্রান্তি) ছূর্বার হইয়া! পড়িবে ।-_কমলশীল কারিকাদ্ধয়ের উপর এইরূপ মন্তব্য 

করিয়াছেন £--যদি বাস্তৰিকই কোন কত4 বা ভোক্তা থাকিত তাহ! হইলেই কেবল কৃতনাশাদির 
আপত্তি সম্ভব হইত; কিন্তু আমাদের মতে সমগ্র বিশ্ব যখন একটি প্রত্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে 
তখন আমরা অবশ্থই স্বীকার করি না যে €কাঁন কতণ প্রকৃতপক্ষে কিছু করিয়! থাকে) এবং 

এইজন্য কৃতনাঁশাদির আপত্তিও আমাদের পক্ষে অবান্তর । 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে চিত্ত (অর্থাৎ বিজ্ঞান) অস্থির হওয়াতে তাহা কমণবলীর দ্বারা 

গ্রভাবান্থিত (বাসিত) হইতে পারে না। এ-কথা কিন্তু অযৌক্তিক, কারণ যাহা স্থির এবং সেইজন্ 
ূর্বপ্রক্কতি পরিত্যাগ করে না, তাহাকেই বরং প্রন্াবাম্বিত করা সম্ভব হয় না। অবশ্য শান্তর 
স্থির ও অব্যাকৃত পদার্থকেই বান্ত (121197355101915 ) বলা হইয়াছে (স্থিরমব্যাকৃতং বাস্তং )) 

কিন্ত এখানে বিজ্ঞানসন্তানের একত্বই শাস্ত্কারের অভিপ্রেত, প্ররুত স্থিরত্ব নহে । যে- 
সম্তান প্রতি ক্ষণেই উচ্ছিন্ন হইতেছে সেই সন্তান কখনই বহুকাল পরে যে-ফল প্রহ্ুত হইবে 

তাহার কারণ রূপে পরিগণিত হইতে পারে না, এবং সেইজন্য ছুদুর কালে যে-ফল উৎপর 
হুইবে তাহাকে বাসিত করার সামর্থ্যও এই সন্তানের নাই। স্থুতরাং বৌদ্ধ বিপক্ষবাদীর প্রকৃত 
মত সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ উদ্দ্যোতকর যাহা বলিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয়। 

কুমারিল বলিয়াছেন £--”কোন কতারঁর কৃত কমের বিনাশ আশঙ্কা করিয়াই যে 
আমরা ক্ৃতনাশ ও অরুতাভ্যাগমের কথ বলিয়! থাকি তাহ! নহে, কারণ আপনারা ( বৌদ্ধগণ ( 
কোন কতর্ণর অস্তিত্বই শ্বীকার করেন না1। আমর বলি, কর্মও তৎফলের যথাক্রমে নিরম্বয় 
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বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অরুতাভ্যাগম আসিয়া পড়েই ।” কিন্তু এই 
প্রকারের কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগন যখন বৌন্ধেরও ইষ্ট তখন তন্্ার! বৌদ্ধের অনভিপ্রেত কিছুই 

গ্রতিপন্ন হইল না £- 
ক্ষণভেদবিকল্লেন ক্ষণনাশাদি চোগ্যতে। 

যচ্চৈব নৈবানিষ্টং তু কিঞ্দাপাদিতং পরৈঃ ॥ ৫৪*॥ 
অর্থাৎ পূর্বের কমক্ষণের যখন নিরন্বয় বিনাশ ঘটিতেছে তখন তাহা ককতনাশ ভিন্ন 

আর কি? আর পূর্বক্ষণের সহিত সম্বন্ধহীন ফলক্ষণের উৎপত্তি ও যে অক্কতাত্যাগম তাহাও 
আমরা স্বীকার করি। 

পূর্বপক্ষী (৪৮১ সংখ্যক কারিকায় ) বলিয়াছিলেন যে কর্ম ও ফলের মধ্যে কোন 

সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কর্মে প্রবৃত্ত হইবে না। এ-কথার উত্তর £-_ 

রর অহীনসত্বদৃষ্টীনাং ক্ষণভেদরবিকল্পন। | 

সম্তানৈক্যাভিমানেন ন কর্থঞ্চিৎ প্রবততে ॥ ৫৪১ ॥ 
স্মভিসংবুদ্ধতত্বাস্ত গ্রতিক্ষণবিনাশিনাম্। 

হেতুনাং নিয়মং বুদ্ধা গ্রারভন্তে শুভাঃ ক্রিয়া: ॥ ৫৪২ || 

অর্থাৎ, ধাহাদের দৃষ্টি কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহাদের নিকট সপ্তানের একাই 
যথেষ্ট, ক্ষণাবলীর বিভিন্নতা তাঁহাদের মতে হানিকর নছে। ধাহাদের পূর্ণ তত্জ্ঞান জন্মিয়াছে 
তাহারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে হেতু ক্ষণবিধ্বংসী হইলেও তাহা সর্বদ৷ বিশিষ্ট ফলের সহিত 

নিয়ত (11911010895 ), এবং এই জ্ঞান বশতই তাহারা শুতকম” সম্পাদনে গ্রায়াসী হইয়া 

থাকেন। --কমলশীল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে এই সকল তত্বদরশী ব্যক্তি বিজ্ঞ।নক্ষণসন্তানের 

একত্ব অন্গধাবন করিয়া! ভবিষ্যৎ স্থখের আশায় পরম পরিতোষ সহকারে শুভ কমে” প্রবৃত্ত হন। 

যে-সকল মহামভব ব্যক্তি জনসাধারণের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহারা এইরূপেই 

যুক্তি ও আগমের সাহায্যে ক্ষণিকত্ব ও অনাত্মত1 হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতীত্যসমুখ্পাদধমের 

(19 01 ৫50611061% 01181119601 ) যাঁথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহারা আরও 

উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে করুণাদিপ্রহ্ুত দানাদি হইতে পরম্পরাক্রমে সঞ্জাত সংস্কারাবলী 
্ষণিক হইলেও তাহা! হইতে স্বীয় ও পরকীয় কল্যাণ সাধিত হয়; হিংসাদি হইতে কিন্ত 

এরূপ কোন শুভ সংস্কার জন্মায় না। কর্ম ও ফলের এই পারম্পরিক নিয়ম অবধারণ 

করিয়া প্রবুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হুইয়া থাকেন।-_কমলশীল এখানে যাহা 
বলিয়াছেন তত্গ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর নিকট 

বিশ্ববরন্াণ্ডে সৎপদার্থ কিছুই নাই, সবই তাহার নিকট প্রত্যয় (1৩৪) মাত্র। কিন্ত যাহার 
সত্তাই নাই তাহাতে নিম্নমও কিছু থাকিতে পারে না, সুতরাং তবদর্শা ব্যক্তির নিকট 

সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উচ্ছঙ্খলতাই সদ্ধর্যম বলিয়! প্রতীয়মান হইবে! বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্ে 

এই চিন্তাধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পরে বু অনাচারের স্থষ্টি করিয়াছিল। কিন্ত 
৪--৫২ 
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প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মে যে এই প্রকার অনাচারের কেন স্থান ছিল লা তাহার যদি কোন 
প্রমাণ প্রয়োজন হয় তবে তাহা কমলশীলের এই মুস্পষ্ট উক্তির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। 

পূর্বপক্ষী (৪৯৩ সংখ্যক কারিকায় ) বলিয়াছিলেন যে ক্ষণিকত্ব সত্য হুইলে গ্রত্যতিজা 
সম্ভব হয় না। তাহার উত্তরে শান্তরক্ষিত এখন বলিতেছেন £-- 

কেবাঞ্চিদেব চিত্তানাং বিশিষ্টা কার্যকাধিতা | 
নিয়তা তেন নিবর্শধাঃ সর্বত্র স্মরণাদয়ঃ || ৫৪৩ || 

অর্থাৎ, কার্যকারণত। কতকগুলি চিত্তের বৈশিষ্ট্য মাত্র ; প্রতিনিয়ত স্ৃত্যাদি সেইন্ঠ 
সর্বত্র নিবণধ ।--পারমাধিক অর্থে বাস্তবিক কোন ন্মত বা অন্ুভতবিতা নাই যে বলা যাইতে 
পারে যাহার অনুভূতি তাহার পক্ষেই কেবল স্থৃতি সম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, তীক্ষ 
অনুভূতিক় বাসনার (100265510% ) ফলে উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর ক্ষণাবলীর উৎপত্তিবশতঃ 

বিজ্ঞানমন্তানে যে-স্বৃত্যাদির বীজ সমাহিত হয় তাহা হইতেই ম্মরণা্দি জন্মিয়া থাকে) স্থৃতি 

যত্রতত্র সম্ভব হয় না, কারণ হেতু ও কার্ধ সবক্র প্রতিনিয়ত * (110100108045 ) | কথিত 

হুইয়াছে £-- 

অন্যম্মরণতোগাদি গ্রসঙ্গশ্চ ন বাধকঃ। 

অস্বতেঃ কণ্তচিত্তেন হান্থতৃতে স্থতোস্তবঃ ॥ 

অর্থাৎ, একের অনুভূতি অন্ত ম্মরণ করিবে__-এই প্রকারের আপত্তি সম্পূর্ণ নিষ্ষল 

(কারণ আমর! এ-কথা বলি না); ব্যক্তি স্বয়ং যাহা] অন্ুতৰ করিয়াছে তাহারই কেবল স্তৃতি 
সম্ভব, অপর কোন ব্যক্তির অনুভূত বিষয়ে স্থৃতি সম্ভব নহে ।_-অতএব ক্ষণিকত্ব সত্বেও স্থৃতি যখন 

সম্ভব তখন প্রত্যতিজ্ঞার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

পুবপিক্গী (৪৯৬ সংখ্যক কারিকায় ) বলিয়াছিলেন যে ক্ষণভঙ্গ সত্য হইলে বদ্ধের মুক্তি 
ব৷ মুক্তের বন্ধন কখনও সম্ভব হয় না। এ-কথার উত্তর £- 

কার্ষকারণভূতাশ্চ তত্রাবিগ্াদয়ো মতাঃ। 
ন্বপতদ্বিগমাদিষ্টো মুক্তিনিমলতা ধিয়ঃ ॥ ৫৪৪ ॥ 

অর্থাৎ, আমাদের মতে কার্ধকারণভাবে পর্যবসিত অবিগ্তাদিই হইল বন্ধন) এই 
অবিগ্যা্দি অপস্থত হইলেই চিত্তের নিম'লতা আসে ও মুক্তিলাত হয়।_-কোন বিশেষ ব্যক্তির 

বন্ধন বা! মুক্তি যে সম্ভব তাহাই আমরা স্বীকার করি না, কারণ আমাদের মতে ব্যক্তিসত্তাই 
অসিদ্ধ। অবিগ্তাদি পংস্কার জরামরণ পর্য্যন্ত ছুঃখোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে বলিয়াই 
আমর! বলি যে এ-গুলি বন্ধন। তন্বজ্ঞানের ফলে এই অবি্ভাদি অপস্থত হইলে চিত্তের যে 
নিম'লত। লাভ হয় তাহাই হইল মুক্তি। 

* যত্র সস্তানে পটায়মানুভবেনোত্তরোত্তরবিশিষ্টতরতমক্ষণৌৎপাঁদাৎ স্থৃত্যাদিবীজমাহিতং ততৈব ম্মরপাদয়; সমুৎপন্ধন্তে 

নান্তত্র, গ্রতিনিয়ততবাৎ কার্যকারগভাবস্তেতি সমাসা্ঘঃ। 
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কমলশীল এই সম্পর্কে অতি সুন্দর একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন £- 
চিত্তমেব হি সংসারে! রাগাদিকেেশবামিতম্। 
তদেব তৈবিনিমূক্তং ভবাস্ত ইতি কথ্যতে ॥ 

অর্থাৎ, রাঁগাি ক্লেশের (11050 ) দ্বারা অন্ুবিদ্ধ চেতনাই হইল বিশ্বসংসার 
চেতনার এই রাগাঁদি হইতে মুক্ত অবস্থার নামই ভবান্ত। 

পূর্বপক্ষী (৪৯৯ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে বন্ধন ও মুক্তি একই অধিকরণে 
ন! হইলে সমস্তই নিক্ষল হয়, অথচ বিপরীত এই ছুই ধর্ম একাধিকরণে সমঘ্বিত হইতে পারে না। 
একথার উত্তরে শাস্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ-- 

একাধিকরণৌ সিদ্ধ নৈবৈতো লৌকিকাবপি। 
বন্ধমোক্ষৌ প্রসিদ্ধ হি ক্ষণিকং সর্বমেব তৎ॥ ৫৪৫ || 

অর্থাৎ, লৌকিকার্থেও বন্ধন ও যুক্তি কখনও একাধিকরণে সিদ্ধ হয় না, ম্বতরাং এরূপ 
যুক্তি উত্থাপন করা! স্ায়ঙ্গত নহে। মবই যখন ক্ষণিক তখন একাধিকরণে বন্ধন ও মুক্তি 
কিরূপে সম্ভব হুইবে 1?--কমলশীল দেখাইয়৷ দিয়াছেন যে পৃবপক্ষীর দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকলতা 
(81050110 01710217001) 117 (113 10:010815 ) দোষে ুষ্ | 

এইরাপে স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়] শাস্তরক্ষিত উপসংহারে পরপক্ষ নিরসনের উদ্দেশ্ঠে 
বলিতেছেন $-- 

সর্বধাতিশয়াসত্বাদ্যাহতা' স্থাত্মনীদৃশী | 
কত্ভোতৃত্ববদ্ধাদিব্যবস্থানিত্যতান্যথা || ৫৪৬ || 

অর্থাৎ, অতিরিক্ত কোন কিছুর উৎপত্তি যখন সবতোভাবে অসম্ভব তখন আত্মাতে 

কৃত, তোতৃত্ব, বন্ধন প্রভৃতির ব্যবস্থা অযৌক্তিক ; অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মাও 
অনিত্য ।--রাগাি ক্লেশ অথবা ভাবনাদির দ্বার] যদি আত্মার কোন বৈলক্ষণ্য ( অতিশয়) সম্ভব 

হইত তাহা হইলেই আত্মার বন্ধন অথবা] মোক্ষ সম্ভব হইত। কিন্তু নিত্যতাবশতঃ 
আত্মাতে বৈলক্ষণ্যোৎ্পত্তি যখন সম্তবই নয় তখন প্রতিনিয়ত কার্কারণের লক্ষণান্যারী মুক্তি 

ব৷ বন্ধনও আত্মাতে স্বীকার কর! যাইতে পারে না, কারণ পূর্বপক্ষীর আত্ম! হুইল আকাশের 
্যায় সর্ববৈলক্ষণ্যশূন্য । আর আত্মাতে যদি অতিশয়োৎপত্তি বাস্তবিক সম্ভব হয় তবে সেই 
অতিশয় (201110:151 ৫1:1900517360 ) হইবে আত্মারই অংশবিশেষ এবং আত্মাকেও সেই 

অতিশয়াংশ হইতে পৃথক করা যাইবে না; ফলে আত্মাই হইয়া! পড়িবে অনিত্য। পূর্বপক্ষী 
একথাও বলিতে পারিবেন ন৷ যে উৎপন্ন অতিশয় আত্মা হইতে পৃথক, কারণ সে-অবস্থায় যে 

আত্মার সহিত উৎপন্ন অতিশয়ের কোন সন্বন্ধই থাকিতে পারে না৷ তাহা পূর্বেই বহুবার দেখান 

হইয়াছে ( শতধ! চচিতম্)। 
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শ্রীধীরেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 
(পূর্বাহবৃত্তি ) 

মহাভারতীয় প্রমাণ এবং জ্োতিষিক কল্যাদি বৎসরের অসামপ্রস্ত' দেখাইতে গিয়া 

গ্রবোধ বাবু স্বীকার করিয়।ছেন '৩১*২-০১ খ্রী' পৃ” অব্য ১৯৩৫-৩৬ শ্রীস্টাঝের তিথি নক্ষত্রানুসারে 

সদৃশ । ১৯৩৫ খ্রীন্টাবের জ্যোষ্ঠা অমাবন্তার তা'রথ ২৫এ নতেম্বর, ও ৩১০২ শ্রী: পৃ* তারত- 

যুদ্ধ বখসর ধরিলে উত্তরায়ণ দিবল ১৯৩৬ খ্রীন্টান্সের ২৯এ ফেব্রুয়ারীর সদৃশ । সকলেই দেখিবেন 
এই ছুই তারিখের অন্তর ঠিক ৯৬ দিন পাওয়া যায়। 

এক্ষণে মহাভারত হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধ-বর্ষের প্রমাণগুলি সাজান হইতেছে £-- 

১। (১ম) রেবতী নক্ষত্র _ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরব শিবিরে গমন । 

২। (৯ম)পুধ্যা » --সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ ও হুর্যোধনের কুরক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণের 

আদেশ। 

৩। (১৬শ)ম্বাতী « -_অমাবন্তা। 

৪। (১৮শ) অচ্থরাধা ,) --বলদেবের শ্রী্কষ্ণকে কৌরবপক্ষ অবলম্বনে সম্মত করাইতে 
অসমর্থ হইয়! পাওৰ শিবির পরিত্যাগ | 

৫ | (২৩শ) শ্রবণা » --বলদেবের যাদবগণ সমভিব্যাহারে তীর্ষযাত্রা | 

৬। (৩৬শ) পুধ্যা ১ --পাগুব সৈম্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান । 
৭| (৪৬শ) জ্যেষ্ঠা $। _-অমাবন্তা যুদ্ধারন্ত। 

৮। (৬৩তম) পুষ্যা ১, -_যুদ্ধের শেষ দিবস ও বলদেবের আগমন। 

এখানে অন্য সমস্ত প্রমাঁণই মহাভারতোক্তির সহিত মিলিয়াছে। কেবলমাত্র যুদ্ধের 
চতুর্দশ রাব্রিতে রাব্রিযুদ্ধের যে বর্ণন। আছে তাহাতে বত'মান মহাভারতে কৃষ্ণপক্ষের রাব্রিশেষে 

চঙ্ত্রোদয়ের বর্ণন! পাওয়া যায়। কিন্ত আমার মনে হয়, এই বর্ণনাটুকুই ভারত সাবিত্রী বচনের 

স্বপক্ষে মহাতারতে প্রক্ষিপ্ত। যে গ্লেকটি দ্বার ইহ! যে প্রক্ষিপ্ত প্রমাণিত হয় তাহ! এই £-- 
হরবৃষোত্তমগাপ্রসমদ্যুতিঃ স্মরশরাসনপূর্ণ সমপ্রতঃ। 
নববধূন্মিতচারমনোহরঃ প্রবিস্তৃতঃ কুমুদী করবান্ধবঃ |” ( দ্রোণ-১৮৫-৪৮ ) 

এখানে শব্দটি স্পষ্ট আছে গ্রবিস্থতঃঃ (প্র-প্রকর্েণ, বিস্থতঃ-বিগতঃ-স্থগতৌ ) অর্থাৎ 
চন্দ্র অস্ত গেলেন। তারপর চন্দ্রের যেবর্ণনা এখানে আছে তাছ। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর 

(বা চতুর্ঘশীর ) অতি ক্ষীণ চন্দ্রের বর্না কখনই হইতে পারে না। ইহা শুরুপক্ষের 
্রয়োদশী বা চতুরশীর অর্থাৎ প্রায় পূর্ণচন্জের ব্না বলিয়া বুঝ! যাইবে। তারপর প্রশ্ন এই-. 
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কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী রাত্রিতে রাব্রিধুদ্ধ কিভাবে সম্ভব হয়? সেকালে যেভাবে যুদ্ধ হইত 
তাহাতে একপক্ষ অপর পক্ষকে চিনিবার কোনই সন্ভাবন। থাকে না। শুরুপক্ষের ত্রয়োদশী 
বা চতুর্ঘশীর চক্রের আলোকে বরং উভয় পক্ষকে চিনিয়৷ যুদ্ধ করার সম্ভাবনা থাকে। 

প্রবোধ বাবু বলিবেন 'যথাচন্জ্রোদয়োদ্ধ,তঃ ক্ষুতিতঃ সাগরোইভবৎ। তথা চজ্ঞোদয়োদ্ধতঃ 

সস বভৃব বলার্ণবঃ| (দ্রোণ ১৮৫-৫৫ ) এই গ্লোকটি চক্দ্রোদয়ের প্রমাণ। অর্থাৎ এখানে বলা 
হইয়াছে যেমন চক্্রোদয় ছইলে সমুদ্র উদ্ধত ও ক্ষুভিত হয় তদ্রপ চন্দরোদয় হেতু এই বলমমুদত 
(সেনাসমূহ) উদ্ধত হইয়া উঠিল। এখানে দেখিবার বিষয় যেমন চন্দ্রোদয়োদ্ধংত সাগরের 
অবস্থা তন্রপ চন্ত্রোদয়োদ্ধ,ত সৈন্সমুহের অবস্থা । প্রথম উপমাটি চন্দরবিষয়ক। দ্বিতীয় 
উপমাটিও চন্ত্রবিষয়ক হইতে পারে না, ইহা চন্দরোদয়ের গ্ায় অপর কোন বিষয়ের হইবে। 
চন্ত্রোদয়ের সহিত বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর অতি ক্ষীণ চক্দ্রোদয়ের সহিত নিপ্রিত 
সৈম্ভগণের বল লাভের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বস্বতঃ কিছু সময় নিদ্রিত ও বিশ্রাম 

লাতের পর ঠান্তগণ বল লাভ করিল-_ইহাই প্রব্কৃত বক্তব্য বুঝ! যাইবে। ম্ুতরাং দ্বিতীয় 
'চন্দ্রোদয়োদ্ব,ত£” শব্দটি 'নিদ্রোখিতোদ্ধ,তঃ, বা এন্সপ কোন শব্ধ হইবে মনে হয়। ভারত 
সাবিত্রীকার-মতে কৃম্পক্ষের প্রমাণ স্বরূপ কেহ এই পরিবত্তন করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। 
আমার এই অন্নুমান কতদূর সঙ্গত তাহা স্ধীগণ বিচার করিবেন । 

এক্ষণে জ্যে।তিষিক প্রমাণের সাহাষ্যে ভারতযুদ্ধবর্ধ যে ৩১০০ খ্রীঃ পৃঃর আঁসর আইসে 
তাহার প্রমাণ দেওয়! যাইতেছে । 

পুরাণ হইতে আমরা পাই যেদিন শ্রীরুষ্জ দেহত্যাগ করেন সেইদিন হইতে 
কলিষুগের আরম্ভ। 'যন্ষিন্ কৃষে!। দিবম্যাতঃ তশ্মিব্লে তদাহনি। প্রতিপন্নম্ কলিধুগম্ ইতি 

প্রাঃ পুরাবিদঃ11 এ মতে 'ভারতং দ্বাপরাস্তেহভূৎ অর্থাৎ ভারতযুদ্ধা দ্বাপরের 

শেষে ও কল্যারস্তের অল্প পূর্বে সংঘটিত হয়। অপর অনেকের মতে কল্যারস্ত 
বর্ষেই ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজ্যলাতান্তে ৩৬ বশর 
৬মাস রাজত্ব করণানন্তর পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। 'ভূক্ত 
বট্ত্রিংশতং রাঞ্জন্ সাগরাস্তাং বনুষ্ধরাং। মাঁসৈঃ বড়তিঃ মহাতানঃ সর্বে কৃষ্ণ পরায়ণাঃ | রাজ্যে 
পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্ট্যাংগতিমবাগ্ম,বন্॥ (আদিপর্ব ১২* অ)। সর্বতারতীর কিন্বদস্তীমতে 

৩১৭২ খ্রীঃ পৃঃ কল্যারভ্তকাল। প্রথম মতে ৩৯৩৯ খ্রীঃ পৃঃ কুরুপাণ্ব বুদ্ধগাল। দ্বিতীয় মতে 
৩১*২ শ্বীঃ পৃঃই ভারতুদ্ধবর্ষ। আমর! জানি ১৯ বা ১৯১২, ইত্যাদি বর্ধানভ্তর তিথি নক্ষত্রের 
পুনরাবৃত্তি হয়। সৃতরাং ৩১০২ শ্বীঃ পৃঃর ও ৩১৪৯ খ্রীঃ পৃঃ র তিথি নক্ষত্রের অবস্থান একই। 

৩১৪০ খ্রীঃ পৃঃ ভারতযুদ্ধবর্ষ হইলে প্র বর্ষের শেষে যুধিষ্টিরের রাজ্যলাত। সুতরাং ৩১০৩ খ্রীঃ 

পৃঃর প্রায় শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন। তৎপরেই ৩১০২শ্রীঃ পৃঃ হইতে কল্যারস্ত। 
এক্ষণে ৩১৪৩৯ ত্রীঃ পৃঃ ও ৩১০২-*১ ত্ীঃ পৃঃ উতয় বর্ষেরই ভারতযুদ্ধ সংক্রান্ত দিন 

সমূহের সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির অবস্থান পর পৃষ্ঠায় 9218: ০27 এ দেখান হইতেছে $- 
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৩১৪০-৩৯ খ্রীঃ পু 

১। ৩১৪ শ্রী: পৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর পুর্ণ গ্রীস সূর্যগ্রহণ-_হুর্ষের সাঁয়ন্ষ,ট ১৪৩:৮ 
২। +) 9১ 5 ১৮ই ৪ (ভোর ৬টা), চক্র সায়নস্ফুট ২৩৮৩ ) » 

(চন্ত্র শ্রবণা যোগ ) শ্রবণ! তারার সায়ন স্ফুট--২৩০*.০ 
২74 তা 

৩। ১১ ৯ ২৬এ সেপ্টেম্বর (বেলা ৫টা বৈকাল )-খগুগ্রাস চক্দ্রগ্রহণ-- 

( পুণিমা ) ন্ত্ন্ফুট ৩৩৯০ 

ুর্যস্ফুট - ১৫৯, 

চন্ত্র সায়ন বক --৩৪* 

কৃত্তিক (1502 ) তারার সায়ন ধুবক -৩৪৭*.৫ 

৪|  ॥১ ১। খ্রীঃ পৃঃ ১১ই অক্টোবর ( ভোর ৬টা)-_হূর্য সায়ন প্ঢুট--৯৭৪.* 

(যুদ্ধারভ্ত দিন) ( অমাবস্তা। ) চন্দ্র » , --১৭৬০,১ 

জ্যেষ্ঠ! (49:55 ) তারা-সায়ন স্কুট-:১৭৭৭,৭ 
॥ সাঁয়ন ঞবক--১৭৭০০ | 

অমান্ত গত রাত্রি ২টা1 ৪৭ মিঃ| *মধ্যম' অমান্ত বেলা ৯টা ৩০ মিঃ। 

৫| ১» ১)  ১২ই অক্টোবর-হুদ্ধের প্রথম দিবস। 

৬| ,১ +। ১১ ২১এ অক্টোবর-ুদ্ধের দশম দিবস-_ভীম্মের পতন। 

৭| ১ ১১ ১, ২৯এ অক্টোবর-_ুগ্ধের অষ্টাদশ দিবস-_-চন্ত্রনারন বক --৫৩. 

( অপরাহ্ণ ৬টা) পুষ্যা (€ 0811011) তার! সায়ন ফ্বক--৫৬০২ ূ 

৮। ৩১৩৯ খ্রীঃ পৃঃ ১৫ই জানুয়ারী _ হুর্ধ সায়ন স্ফুট-_২৭১*৪) শুক্লাষ্টমী আরম্ভ) 

(তোর ছয়টা) চন্দ্র ৯ » জী উত্তরায়ণ। 
ভীক্মপ্রয়াণ। 

গ্রীঃ পৃঃ ৩১০২--০১ 

১। ৩১০২ ত্র পৃ£২৭এ আগষ্ট খগ্ুগ্র!স চন্ত্রগ্রহণ (কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট)। 
পৃণিমান্তকালে চন্্ষ্কুট ৩৮৮) সু্স্ছুট ১২৮*৮। 

১ক। ৩১০২ শ্রী পৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর পুর্ণগ্রাস শূর্ধগ্রহণ_ হৃরধস্ুট_১৪৪*.৪। 
২। ৩১০২ খ্রীঃ পৃঃ--১৮ই সেপ্টেম্বর -সায়ন চন্ স্ফুট-_২৩০*.৮ 

(সন্ধ্যা ৬টা চন্ত্র শ্রবণ! যোগ )। শ্রবণা (41012) তারা ক্কট--২৩০*,৫ 

৩। ৩১০২ খ্রীঃ পঃ-২এ সেপ্টেম্বর - (সন্ধ্যা ৬) চন্ত্র সায়ন ক্ক'ট ৩৪২+৪ 
( পৃথিমা ) কৃত্তিকা (£১1০505 ) তার! লায়ন প্কট -৩৪৮*৮ 

৪1 ৩৯০২ খঃ পৃঃ ১১ই অক্টোবর অমাবন্তা | 



ফাল্গুন, ১৩৪৬] ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণর | ৪১৫ 

€। ৩১০২ ত্রীঃ পৃঃ ১২ই অক্টোবর হৃর্য সায়ন স্কট ১৭৪*-৮ ) অমান্ত গত রাত্রি 
যুদ্ধের প্রথম দিবল (ভোর ছয়ট|)চন্ত্র 9 *। ১৭৭০৪ ১ট| ৫০ মিঃ। 

জ্যেষ্ঠ! (44265155 ) তারা সায়নঞ্বক ১৭৭*.৫ 
৬। ৮ তত ২১এ অক্টোবর- যুদ্ধের দশম দিবস--ভীদ্ষের পতন । 
৭| ** ৮০ হ৯এ অক্টোবর- যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস 

(সন্ধ্যা ৬ট1) চন্দ্র সায়ন গ্রবক ৫৫০৩ 
পুষ্যা (€ 0৪911017) তার! সায়ন বক ৫৬*.৮ 

৮। ৩১১১ শ্রীঃ পৃঃ৯৫ই জান্থয়ারী সুর্য সায়ন স্কুট-:২৭১১ ূ রা ও 
(তোর ছয়টা) চন্দ্র '** *** **,৯ তীত্মগ্রয়াণ। 

উপরোক্ত গণনা সমূহ হুইতে দেখা যাইবে ৩১৪* বা! ৩১০২ শ্রী: পৃ ১২ই অক্টোবর 
হইতে প্রকৃত বৃদ্ধারস্ত। ১১ই অক্টোবর প্রকৃত পক্ষে (4৩ ৪০৩ ০ 01৩ 0৫৫06. যুদ্ধের দশম 
দিনে ভীম্মের পতন হইলে তিনি মাত্র ৯ রাৰ্রি খুদ্ধ করেন। কিন্তুতীগ্র দেবের পতনের পরই 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় আপিয়! বলিতেছেন-_“আজি সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীগ্স দশরাত্র আপনা 
সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম সমূহ সম্পাদন করিয়া....*./। ('পরিরক্ষ্য সসেনাংতে দশরাত্রং 
ত্নীকহা। জগামাপ্মিবাদিত্যঃ.কৃত্বা কর্ম নুহুফরমূ ॥১__ভীক্মপর্ব ১৩-১১)। সুতরাং ১১ই অক্টোবর 
অমান্ত দিবস হইতেই বুদ্ধেব আরম, পরদিন প্রভাত হইতেই প্রত যুদ্ধারস্ত--৪০৮1৪1 015515 
২১এ আক্টোবর ভীম্ষের পতন দিন। ২৯এ অক্টোবর যুদ্ধের শেষ দিন। পরী দিন বলদেব রষে্যাধন 
ও ভীমের গদ। যুদ্ধ দর্শন করিতে আসেন। সন্ধ্যায় ছুর্যেধন নিহত হন ও সে সময় চক্র পৃষ্যা- 
যোগ হইয়াছিল। ১৮ই সেপ্টেম্বর চন্ত্র শ্রবণ! যোগ দিবসে বলদেৰ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। 
স্থতরাং ঠিক দ্বাচত্বারিংশ দিবসে ২৯এ অক্টোবর তিনি প্রত্যাবত্ন করেন। ১৫ই জানুয়ারী 
উত্তরায়ণ দিবসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীন্ঘদেবের মহা প্রয়াণ । আরও দেখিবার বিষয়, মহাভারত 
ুগ্ষকাল সম্বন্ধে সমস্ত 'আলোচনাকারীই স্বীকার করিয়াছেন বুদ্ধারস্তের অব্যবহিত পূর্বেই একগক্ষ 
ব্যবধানে একটি চন্দ্র ও একটি হুর্য গ্রহণ হইয়াছিল। (10 1795 £50619115 06৩ 

00215105150 10096 00613 515 ০ 6011)565 1961075 (76 £1596 108006) 0205 

৪৮ 0110 01 06৮1-11000, 800 1116 011761 ৪% (15 (1015 0£1811-00000. ) ৩১৪০ খ্রীঃ 

পুঃ যুদ্ধ বৎসর হইলে দেখা যাইবে বুদ্ধারস্ত দিন ১১ই অক্টোবরের পূর্ব পু্ণিমায় 
২৬এ সেপ্টেম্বর বতর্মান জ্েতিষিক সারণী দৃষ্টে গণনায় একটি খগ্ুগ্রাস চন্ুগ্রহণ 
হইয়াছিল পাওয়া! যায়। 0790155: সাহেবের বিখ্যাত সারণী ( 95725811) 1:80512 

৫:৫0 11076 ) সাহায্যে গণনায় দিন পৃিমাস্ত কুরক্ষেত্রকাল ৪টা ২২ মিনিট পাওয়া 
যায়। চন্দ্র গ্রহণের গ্রাসযান ৭.৪ অঙ্গুল ও স্থিত্যধ--১ ঘণ্টা ২৩ মিঃ| কিন্ত এ দিনকূর্যান্ত 
৬টা ২১ মিনিটে হওয়ায় এই গ্রহণ কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হইয়াছিপ নী। পুরণিমান্তকাল ও 
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চন্ত্রপাতের সামান্ত ব্যতিক্রম হইলেই এই গ্রহণ পূর্ণগ্রাম ও কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা! ছিল। এই সব প্রচীন কালের গ্রহণার্দি গণনা সম্বন্ধে দুই এক কথা সংক্ষেপে 
বলিয়া বিষয়টি পরিফার করিব। প্রাচীন কালের যে সব গ্রহণের প্রমাণ জ্যোতিষীগণ 

বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, সেই পব গ্রহণের কাল, দেশ প্রভৃতি স্থির করিয়া! বত'মান কালের 
গ্রহণ প্রমাণের সহিত যিলাইয়৷ তাহারা চক্র, হুর্য ও চন্ত্রপাত প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিয়া 
তাহার সাহায্যে প্রাচীন ও ভবিষ্যৎ কালের অবস্থান প্রভৃতি গণনা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 

উপরোক্ত পৃণিমান্তকাল 07১0121 মতে বেলা ৪টা ২২মিঃ (কুরক্ষেত্রকাল) 0. 90018 

ও 07291 এর সারণীমতে এ পৃণিমান্তকাল বেলা ১২টা। আধুনিককালে 08. ৩০৪5১৪8৩ 
ও পরলোকগত 9০০০ (বিখ্যাত জামণণ দেশীয় গাঁণিতক জ্যে(তিষী ) সাহেবদের মতে এ 

পৃণিমান্ত প্রায় বেলা ২টায় হুইয়াছিল। জ্যোতিষী হিপার্কাসের গ্রন্থে একটি ৃর্য গ্রহণের 
স্থানাদির উল্লেখ আছে। কিছুকাল পূর্বের পাশ্চাত্য জেোতিষীগণ এই গ্রহণটি হিপাকসের 

শেষ জীবনে ৯২৯ খ্রীঃ পৃঃ তে সংঘটিত হইয়াছিল ও তিনি উহ| [ৃ৩115990£ হইতে পূর্ণগ্রাস- 
রূপে দেখিয়াছিলেন স্থির করেন। ফলে [ৃশঘ০০10১ সাহেবের সারণীও এই সব প্রমাণের 

বলে প্রস্তুত হয়। পরলোকগত $011001. বনু ব্যাবিলোনীয় গ্রভৃতি প্রমাণের বলে হিপার্কাসের 

টানতে মনহ করেন। বতমীন 7). 8৩১৪০: সাহেবের বিশ্বাস গ্রহণ সংস্থান ৩১০ ত্রীঃ 
পুঃ অবের 11110012575 এ প্রদত্ত £8৮:০০15 এর সময়ের এই গ্রহণ-সংস্থান। হিপার্কাস ইহা 

নিজ গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। ৪৩১০০ প্রহৃতি জ্যোতিবীগণ এই মত ঠিক বলিয়া 

গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে চন্ত্রপাতের অবস্থানে সংস্কার প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । বতর্মান 

কালের বিখ্যাত আমেরিকান জ্যেতিমী 919%1) সাহেবের সারণীতেও নানা কারণে 

[৩1৩0৪01 সাহেব প্র।চীন কালের গ্রহণাদি গণন1 বিষরে বিশখ্বাপযোগা মনে করেন না। 

ব্যাবিলোনীয় কতকগুলি প্রাচীন (অন্থমান ৪** শ্রীঃ পৃঃ অবের) প্রমাণের (04:0616070 

তে) গণনায় ৪1০ সাহেবের সারণীমতে অমান্ত পৃিমান্ত প্রভৃতি গণনায় তিনি প্রায় 
অর্থঘণ্টার ভূল পাইয়াছেন। ইহার প্রম।ণ স্বরূপ আমাকে একটি দৃষ্টান্ত জানাইয়াছেন। 

ব্যাবিলোনীয় একটি লিপিতে ৪১৯ ্বীঃ পূঃতে শুক্রগ্রহ ও চন্দ্রের যোগের বিষয় উল্লিখিত আছে। 
81০" সাহেবের সারণী সাহায্যে গণনায় এই যোগ ব্যাবিলন হইতে মোটেই দৃষ্ট হয় 

না-হুর্যোদয়ের ৪৫ মিনিট পর সংঘটিত হয়। সুতরাং এই সব অতি প্রাচীন কালের 
গণনা যে কতদূর সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে। মহাভারতে 
যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যে বর্ণনা আহে_-'আলক্ষ্যে প্রত হীনাং পোর্ণমাঁসীং চ কার্তিকীং | 
চঞ্জ্োইভুর্ অগ্নিবর্ণশ্চ পঞ্পবর্ণে নতস্তলে'। ইহা হইতে পে সময় যে একটি চন্তরগ্রহণ হইয়াছিল 
এ অগ্ুমান অনেকেই করিয়াছেন । পূর্নগ্রাস চন্্র গ্রহণেই চন্ত্র অশ্িবর্শ ০০০০৩ 170৩৫ দু 
হয়। ইহা ৩১৪* খ্রী' পৃ" ২৬এ মেপ্টেখর চনত গ্রহণটি হওরার সম্ভব । আবার এই পৃিমার পৃবে 
অমাবন্তায় ১১ই সেপ্টেম্বর পুণগ্রাস স্র্ধ গ্রহণ হইয়াছিল। এই অযান্ত কুকক্ষেব্রকাল। 



ফান্তন, ১৩৪৬ ] ভারতযুগ্ধকাল-নির্ণয ৪১৭ 

৩ট] ৪৩ মিনিটে হুইয়াছিল ও এই গ্রহণ কুরুক্ষেত্র হইতে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত 
হুক্ম গণনায় কুরুক্ষেত্র হইতে এই গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল না, এরূপ পাওয়া যায়। আর একটি 
ষ্টব্য বিষয় এই যে ২৬এ সেপ্টেম্বর কাঁতিকী পুণিম1 গেল। পরবর্তী ১*ই অক্টোবর অমাবন্তা 
চলিতেছে। সুতরাং ২৭এ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ১৩ দিন। ভারতষুদ্ধের পূর্বে 
নানাবিধ ছুণিমিত্ের মধ্যে ত্রয়োদশ দিনে পক্ষের বিষয় উল্লেখ আছে। ৩১*২ ত্র" পৃ* তে 

২৬এ সেপ্টেগ্বর পৃণিম! দিবসে গণনায় কোন গ্রহণ পাওয়া যায় না। তবে ঠিক পূর্ব 
আশ্বিন অমান্তে ১১ই সেপ্টেম্বর একটি পূর্ণ কৃর্যগ্রহণ হইয়াছিল। 09015৩: এর সারণী 

মতে গণনায় এই হৃর্য গ্রহণ কুরুক্ষেত্র হইতে খগ্ডগ্রাস (গ্রাসম।ন ৪.৫ অঙ্গল) রূপে 
ৃষ্ট হইয়াছিল। আবার ঠিক এই অমান্তের পূর্ব আশ্বিন পৃণিমায় ২৭এ আগষ্ট একটি খগুগ্রাস 
চ্ত্ গ্রহণ হইয়াছিল ও ইহা কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হুইয়াছিল। তীন্ম__পর্যে এই স্কর্য গ্রহণ 
ও রাহুর অবস্থান যাহ। উক্ত হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর মিপিয়৷ গিয়াছে । গ্লোকার্থ এইঃ-- 
“অভীক্ষং বতর্তে ভূমিরর্কং রাহুরুপৈতি চ | শ্বেতোগ্রহস্তখাচিত্রাং সমতিক্রম্য তিষ্ঠতি | 

(ভীন্পর্ব ৩১১)। নীলকণ্ঠ টাকায় লিখিতেছেন “কাতিক্যাপরংহি সংগ্রামারস্ত্ত্রতুলাস্থমন্কং 
রাহুরুপৈতি ; তদেব শ্বেতে। গ্রহঃ কেতুঃ চিত্রামতিক্রামতি স্বাত্যাদৌ বততে।” ৩১৪০ শ্রী” পৃ* 

১১ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রপাত সায়ন স্কুট ১৫২৫, স্বতী (4:03 ) তারার সায়ন ফ্রুবক ১৪৮৯২) 
সুর্যের সায়নশ্কুট ১৪২*৯; চিত্রা (57০8) তাহার সায়ন স্ফুট ১৩২*৭। ৩১০২ ্রী' পৃ* ১২ই 

সেপ্টে্বর চন্ত্রপাতের সায়ন স্কুট ১৩৭*) হুর্ষের সায়ন স্কট ১৪৩৫ ) চিত্র! (391০2) তারার 
সায়ন স্ফুট ১৩৩*৩। মুতরাং উভয় বর্ষেই এ তারিখে রাহু ব1 চন্ত্র লাতের স্থান চিত্রা তাঁরার 
পর “চিত্রামতিক্রাম্য তিষ্ঠতি |” চিত্রা স্বাত্যন্তরে চৈবধিঠিতঃ পরুষগ্রহ' ( ভীম্মপর্ব-৩-২৭ ) 
( পরুষগ্রহঃ রাছঃ ইতি নীলকণঃ)। স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে গ্রবোধ বাবুর অনুমিত ২৪৪৯ 

খ্রীঃ পুঃ তে যুদ্ধারস্ত দিনের পূর্বে তিন মাসের মধ্যেও কোনই গ্রহণ হয় নাই, রানু প্রভৃতির সংস্থান 
মোটেই মিল নাই ও বহু-পার্থক্য। এ কারণ প্রবোধ বাবুর অনুমিত ভারত যুদ্ধকাঁল যে গ্রহণীয় 
নহে তাহা বেশ বুঝা যায়। বুদ্ধের প্রাক্কালের কয়েকটি গ্রছের সংস্থান যাঁহা মহাভারতে 
পাওয়া যায় তাহা ৩১*২ শ্বীঃ পুণ্তে মিল পাওয়া যায়। ৩১০২ শ্রী* পু* ২৬এ 

সেপ্টেম্বর কার্তিকী পুণিমা দিনের কুরুগ্ষেত্র কাল বেলা ১২টায় বিভিন্ন গ্রহাদির 
সায়ন ল্ফুট এই__হুর্য ১৫৯০.১) চন্তর ৩৩৯১) শুক্র ১৮৩৩ ) মঙ্গল ৮৪৪) বৃহস্পতি 

৩৪০,২ ; শনি ২৭৫*.*) মঘ| ( 7২52105) তারা ৭৯*৭ ) পূর্ব ফন্তুনী ( 6 [450119) 
তার] ৯**.৫। পূর্বোক্ত সংস্থান হইতে দেখা যাইবে মঙ্গল গ্রহ মঘা নক্ষত্র বিভাগে 
রহিয়াছেন। তীক্মপর্ব ৩ অ ১৪ গ্লোকে আছে 'মধাস্বত্বারকো! বক্রঃ শ্রবণে চ বৃহম্পতিঃ। 
তগম্ নক্ষত্রমাক্রম্য হৃর্য পুত্রেণ পীড্যতে' ॥ মঘা নক্ষত্রে হ্্গল ইহা হুনার মিলিয়৷ গেল। 
কিন্ত কোন কোন পণ্ডিত এই শ্লোকের অর্থ মঙ্গল মঘ! নক্ষত্রে ও বক্র এরূপ অর্থ ধরিয়া ৩১০২ 

রঃ পুঃ তে কাতিক অমাবন্তার ধারে কাছে ইহা সংঘটিত হয় নাই_-অতএব এই সব প্রমাণ 
৫৮০৫৩ 



৪১৮ শ্রীভারতী ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
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এই গ্লোকের 'বক্র' পরবর্তী টল্লিখিত বুহম্পতি গ্রহের সম্বদ্ধেই হুইবে। তীন্মপর্বের এই 
অধ্যায়ের ২৭ শ্লোক দৃষ্টে বুঝ! যাইবে শনি ও বৃহস্পতি সে সময় বক্রী ছিলেন। “সংবতসর 
স্থায়িনৌ-****'বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ।" নীলকঠ এই গ্লোকের টাকায় বলিতেছেন “বিশাখায়াং 
বেধেন বৃহম্পতিশ্চাস্তি।' তরণী নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকিলে ঠিক বিপরীত তাঁগে (৫1810৩- 

(1168115 901০310 স্থানে ) বিশাখা নক্ষত্র পাওয়া যাঁয়। গণনায়ও পাওয়া যায় ৩১৭২ শ্রী" পুণতে 

এ সময় বৃহস্পতি ও শনি বক্রী ছিলেন। শনৈশ্চর ২৬ এ সেপ্টেম্বরের ৯ দিন পর বক্রত্যাগ 
করেন বৃহস্পতি গ্রহ ২৬এ সেপ্টেঞ্ধরের প্রায় ছুই মাপ পুর্বে বন্ী হন ওএঁ তারিখের প্রায় 

ছই মাস পরে বক্রত্যাগ করেন। অপর বৃহম্পতি তখন তরণী নক্ষত্রে ছিলেন। সুতরাং 
আমার মনে হয় শ্লোকটি এক্সূপ হইবে £_-মঘাস্বঙ্গারকে|| বক্রে! তরণ্যাঞ্চ বৃহস্পতিঃ।' 
অথবা 'মঘাস্বঙ্গ(বকো। | বক্রৌ শনৈশ্চর বৃহস্পতী।” পরের ছত্রে “ভগম্ নক্ষত্রমাক্রস্ত হৃর্যপুত্রেণ 

গীভ্যতে ॥” শনি পূর্বক্তুনী নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয় পীড়। দিতেছে__ইহা! ফলিত জ্যোতিষের 
একটি ০1995 831০1-বিরুদ্ধ অবস্থান ৫181196109115 09910 1)0581001) এ থাকার ফল। 

পর সময় শনির সায়ন স্ফুট ২৭৫*.*। ইহা হইতে ১৮*৫ অংশ দুরে পূর্বে ফন্তুনীনক্ষত্র (8 [450033) 
তারার সায়ন স্কুট ৯০.৫। পরের গ্লোকের 'শুক্র প্রোষ্ঠপদে পুর্বে সমারুহ্ বিরোচতে ।' ইহাও 
ধ্রন্ূপ ফলিত জ্যেতিষের অবস্থান বলিয়] মনে হয়। এ দিনের শুক্রের অবস্থান ১৮৩০৩ । 

ইহার ঠিক ৯** অংশ পরের স্থানই উচ্চ স্থান। এই স্থানের স্কট ২৭৩*৩। শততিবা 
(9, 25105 ) তারার ৩১০২ খ্রীঃ পুণর সায়ন স্ফুট ২৭১*.*। হ্ুতরাং ২৭৩*.৩ অংশ পুর্ব- 
তান্্রপদ নগ্ত্রে। নীলকণ্ঠের টীকা পড়িলেও বুঝ! যাইবে এখানে অনেকগুলি ফলিত 

জ্যোতিষের অবস্থান উল্লিখিত হইয়াছে । সি, ভি, বৈদ্কও এই মত সমর্থন করেন। 

স্থতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ভারত যুদ্ধ কাঁল যে অনুমান ৩১০* শ্রীঃ পুঃতে 

সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অবিশ্বাসের কোনও সঙ্গত কারণ আছে কিনা ম্থধীবর্গ বিচার 
করিয়া দেখিবেন। 

গ্রবেধধ ঝকুশ৯০২ আ্ী১প্২ অবকে জ্যেতিথিক বন্য, ও উহ একট বসন মা 



ফাস্তুন, ১৩৪৬ ] ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয় ৪১৯ 

বলিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি 88:£555 সাহেবের সুর্য সিদ্ধান্তা্বাদ যাহাতে 89111, 

8601৩ ও 7301£59১এর গণনার ফল দেখান আছে, তাহ! দেখিতে বলিয়াছেন । 73012585 

সাহেবের মত [6 966035 11971015110 201111 01 ৪. 00111 0110 105 69001 185 27115৫ 21 

1) 95000022109] ০8101119001. 81150. 001৪1ই উদ্ধার করিয়! গ্রবোধ বাবু বলিতেছেন 

“আমরা অবশ্ পুনরায় গণনা! করিয়া! এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। 
তাহা অনাবশ্তক মনে করি যেহেতু তিন ব্যক্তিই যখন গণিয়া একই ফল পাইয়াছেন তখন 
পুনরায় গণনা অনাবকণ+ প্রবোধ বাবুর এই মন্তব্য পড়িয়া দুঃখিত হইয়াছি। এই 
তিনজনের গণনায় কয়েকস্থানে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ইহ] দেখিয়া 8:95 সাহেব 
নিজেই বলিতেছেন 7 212 01 82815100506 ০0৩50 01 19015 ০£ 076 ১16৩ 

৫176161) 15950128010105 11105055015 01910010 800. 01006109105 ৪562) ৩ 

80151101116 11101111159 11160 1116 17005161010 01 016 1198611]5 1)090169 ৪ 50 1610000 81 

6190013. যে সব কারণে এই সব অতি-গ্রাচীন কালের গণনায় পার্থক্য হওয়ার সম্ভব তাহা 

পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই কলিষুগাদি দিবসের (৩৯*২ শ্রীঃ পৃঃ ৯৭ই ফেব্রুয়ারী) গ্রহ 
সংস্থানের গণনা পরলোকগত প্রসিদ্ধ জ্যে।তিষী ৪০:০০] সাহেবও করিয়াছেন। তাহার 

গণনামতে কুরুক্ষেত্রকালে এ দিবসারভ্তের (মধ্য রাত্রি) বিভিন্ন গ্রহাদির সায়ন স্ফুট এই £- 
হুর্য-_-৩৯*৩৯.৮ 3 চন্দ্র-৩৯১০,৪ ) বুধ-২৮৮*,৪ ) শুক্র--৩১৬*.৩) মঙ্গল-৩০**৩) বৃহস্পতি ৩১৭০৫ 

ও শনি ২৭৫০৬ । এই দিবস দেখা যাইৰে একমাত্র শনৈশ্চর ব্যতীত প্রায় সমস্ত গ্রহই হুর্যের 

অতি নিকটে আসিয়াছে । শনৈশ্চর কুর্য হইতে একরাশির অভ্যন্তরে আছে। সুতরাং সমস্ত 

গ্রহের সম্বপ্ধেই 'একরাশৌ সমেঘ্যস্তি' বলা যায়। এই অমান্ত দিবসের ঠিক একপক্ষ পর ৩১৯২ 

্রী* পুঃ 8ঠ1 মার্চ মধ্য রাত্রির বিভিন্ন গ্রহাদির সায়ন স্কুট 2ব৩8৩1১৪/57-901100 সাহেবদিগের 

সারনী অনুসারে এরূপ পাওয়া যায়। হৃর্য-৩১৯*২ ) চন্দ্র-১৩৯*২) চন্দ্রপাত ১৪৬৬ ) 'বুধ- 

৩১৯০৮ শ্ৈত্র-৩৩৫০৬ ) মঙ্গল-৩১২*২ ) বৃহম্পতি-৩২১০৩) শনি-২৭৭০.৩। গণনায় ইহাও 

পাওয়া যায় যে রাত্রিতে ভারতবর্ষ হইতে দৃষ্ট একটি খগযগ্রাস চন্তরগ্রহণ হইয়াছিল। এই 

সময়ে অশ্বিণী (09 41705 ) তারার সায়ন স্কুট-৩২৩০.৪) (সায়ন বক ৩২**৭)। ম্থতরাং 

দেখা যাইতেছে যে এই সময় শনি ব্যতীত সুর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রছের অশ্বিনী 
আদিতে একত্রে সমাবেশ হইয়াছে ও চন্দ্র ঠিক বিপরীতভাগে চিত্রার আদিতে অবস্থিত (এই 

সময় চিত্রা তারার সায়নু ্ফুট- -১৩৩০৩)। ছ্থুতরাং এই চেত্র পুণিম। দিবসে গ্রহগণের যেরূপ 

সমাঁযোগ দুষ্ট হয় তাহাতে এই দ্রিবস হইতেই সেই প্রাচীন কালে কলিধুগারস্ত হয়ত ধরা 

হইয়াছিল। পরে হয়ত কোনও কারণে পূর্ব অমান্ত হইতে যুগারস্তের কিন্বস্তী প্রচলিত 

হুইয়াছে। 
আর এই ৩১০২ খ্রীঃ পৃঃ তে মঘ! (738881%5 ) তাগার সায়ন স্ফুট ৭৯*.$ অর্থাৎ এই 

তারার ১৯৫ অংশ পূর্বেই দক্ষিণীয়ন স্থীন। সুতরাং অনুমান ৩৯০৯ শ্রী পৃ* তে মঘা তারার 
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অতি আগর পূর্ববর্তী স্থানে পুরিমাস্তকালে চন্দ্র থাকিলে তাহার প্রায় ৮দিন পর উত্তরায়ণ 
দিন ও ইহাই প্রক্কত মাঘী অষ্টকায় উত্তরায়ণ। প্রবোধ বাবুর অনুমিত ২৪৪৯ খ্রীঃ পৃঃ তে মঘা 
তারার সায়নম্ফুট--৮৭*.১ অর্থাৎ মঘা তারার পৃিমার মাত্র তিনদিন পর উত্তরায়ণ। 

তারপর শ্রীরুষ্ণের বিযাতা রোহিণী। রোছিণী (41159:9 ) তারাই বৈদিক 

সাহিত্যের সেই গাতী। এই গাতী শ্রীকুষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অনুমান ৩১০০ তরী: পুঃ তে রোহিণী 
তারাতেই বিষুবন্ অবস্থিত ছিল। অপর দক্ষিণায়ন ঠিক সেই সময় পূর্ব ফন্তুনী ( 6 [80715 ) 
তারায় 'অবস্থিত। ফন্তুনী নক্ষত্রের অপর নাম অঙ্ুনী নক্ষত্র অজু ন শ্রীকুষণের অতান্ত প্রিয় সখা। 

এই সব রূপক হইতেও শ্রীরুষণজু নের প্রকৃত সময় যে অস্কুমান ৩১০০ খ্রীঃ পৃঃ তাহ। বুঝা যাইবে। 
রোহিণী (£11618181) ) তারা 1708055 27000 এর প্রধান তারা। এই [758063 &7000ই 

হিন্দু জ্যোতিষে রোহিীর শকটরূপে কল্পিত হুইয়াছে। পরবতীকালে দেখ যায় যে খ্রীষ্টাৰের 
আরম্তভকালে যখন মেষের আদিতে বিষুবন্ অবস্থিত তখন যীস্ুধ্ীস্টের আবির্ভার ও মেষ 

(81765 18100) যীশুর অত্যন্ত প্রিয়। এই সব রূপকও কাল নির্ণয়ের সহায়ক বলিয়াই 
মনে হইবে। 

এতাবৎ যাহা উক্ত ও প্রমাণাদি সংগৃহীত হইল তাহাতে ৩১০২ শ্রী" পৃ*ই ভারত 
যুদ্ধের প্রকৃত কাল ইহা সমধিত হইয়াছে কিনা তাহা সত্যান্থেধী নুধীবর্গ নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন এই অনুরোধ 



বেদাস্ত-দর্শন 
প্রীসতীশচক্দ্র নীল এম্. এ. বি. এল্, 

( পূ্বানথবৃত্তি ) 

(২৫) বিদ্তারণ্য- ইনি বিখ্যাত সায়ণাঁচার্ের ভ্রাতা এবং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
ইহার রচিত গ্রন্থ (১) বেদান্তে-( ক ) পঞ্চদশী (খ) সর্বদর্শন-সংগ্রহ (গ) বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ 

(ঘ) অনুভূতি-প্রকাশ (উ) জীবদুক্তি বিবেক (চ) অপরোক্ষানুভূতির টাক (ছ) ১৮ 
উপনিষদের টাক] (ক্র) হৃত সংহিতার টীকা (ঝ)এতরেয় উপনিষদ দীপিকা (ঞ) তৈত্তিরীয় 

উপনিষদ দীপিক] (ট) ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দীপিক1 (১) বুহদারণ্যক বাতিকসার (৬) শঙ্কর 

বিজয় (শঙ্করের জীবনী )। 

(২) মীমাংসায়_জমিনীয় গ্াায়মালাবিস্তর | 

(৩) ব্যাকরণে_মাধবীয় ধাতুবৃত্তি। 
(৪) সম্মতিতে (ক) পরাশর মাধব (খ) কালমাধ। ইনি শঙ্করানন্দের সমাধিমনির 

এরূপভাবে নিমণণ করাইয়] ছিলেন যে হুর্যালোকপাতে মাস, তিথি গ্রভৃতি সব নিত হুইবে। 
ইহাদের পরেই মাধব ও রামানুজ সম্প্রদায়ের কয়েকজন পণ্ডিত স্ব স্ব মত স্থাপনে চেষ্টা 

করেন। আর তাহাদের পরে আবিভূ্ত হইলেন__- 
(২৬) অনুভূতি ম্বরূপাচার্-ইহার সময় ১৩-১৪ শ ত্ীঃ অঃ| ইহার রচিত গ্রন্থ (ক) 

গৌড়পাদীয় মাওুকাভাম্বের টাকা (খ-গ ) আননদবোধের স্তায়করন্দের উপর 'সংগ্রহ' টাকা ও 

স্ায়দীপাবলীর উপর চন্ত্রিকা' টীক1 ( ঘ) গ্রমাণামালার উপর নিবন্ধ-টীক। (৬) সারস্বতহত্জের 
উপর সারম্বত প্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ 

(২৭) আনন্জ্ঞান বা আনন্দগিরি--ইনি শঙ্কর সম্প্রদায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত 

ও টীকাকার। মাধব সম্প্রদায়ের যেমন বিশিষ্ট টাকাঁকার ছিলেন জয়তীর্থ, ইনিও শঙ্কর সম্প্রদায়ের 
তদ্রুপ ছিলেন। ইনি ১৪শ শতাবীর শেষভাগে আবিভূতি হ'ন। সম্ভবতঃ ইনি গুজরাট 
দেশবাসী ও দ্বারকামঠের অধীশ ছিলেন। ইহার রচিত ৩২ খানি গ্রন্থ পাওয়া যায় (১-৪) 

শঙ্করকৃত ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ভাষ্যের টান (৫) কেনোপনিষদ্ বাক্য-বিবরণব্যাখ্যা 

(৬) মাঞুক্য ভাম্ম ব্যাখ্যা (৭) মাঙুক্য গৌড়পাদীয় ভাঘ্য ব্যাখ্যা (৮) তৈত্তিরীয় াশ্ম বার্তিক 
টাকা (৯) ছান্দোগ্য শ্রাস্ত টাক। (১০) বুহ্দারণ্যক ভাষ্য বাতিক টীক! শাস্ত্র প্রকাশিকা' (১৯) 

বুহ্দারণ্যক ভাষ্য টাক! ন্যায় নির্ণয় (১২) শারীরক ভাষ্য টাক! ন্যায় নির্ণয় ( ১৩) গীতাভাধ্য 

বিবেচন ( ১৪) প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্য টাক] (১৫) ধীতরেয় ভাষ্য টাকা (১৬) পঞ্কীকরণ বিবরণ 

(১৭) বেদান্ততর্ক সংগ্রহ ( ১৮) উপদেশ সাহ্তী-টাক। (১৯) বাক্যবৃত্তি টাক]! (২*) বেদান্ত- 

তত্বালৌক (২১) শতঙ্গোকী টাক! (২২) আত্মজ্ঞানোপদেশ বিধি টীক1 (২৩) শঙ্কর কত ম্বরূপ 
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নির্ণয়ের টীকা (২৪) ব্রিপুরী বা ত্রিপুটী প্রকরণ টীক1 (২৫) গঙ্গাপুরী ভট্টারক কৃত পদার্থ তত্ব 

নির্ণয়ের উপর বিবরণ (২৬) চুলুকোপনিষদ্ টাকা (২৭) গুরুস্তরতি (২৮) শঙ্কর বিজয় (২৯) 

বৃহৎ শঙ্কর বিক্তয় (৩০ )মিতভাষিণী (৩১) শঙ্করাবতার কথ! ( ৩২ ) হুড়িমীড় স্তোত্র টীকা | 

(২৮) নরেন্ত্রগিরি_-ইনি আননাজ্ঞানের সতীর্ঘ। ইহার গ্রন্থ যথা (ক) ঈশাতাঘ্য 

টান (খ) পঞ্চপাদিকা বিবরণ (গ) সারস্বত প্রক্রিয়া টীকা । 
(২৯) প্রজ্ঞানানন্দ _ইনিও আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ ও তাহার রচিত বেদান্ত তত্বালোকের 

উপর “তত্ব গ্রকাশিকা” টীকা লিখিয়াছেন। 

(৩০) অখগ্ীানন্দ--ইনি আনন্দগিরির শিষ্য । পঞ্চপাদ্দিকার উপর “তত্বদীপন* নামে 

১টী টাকা ইনি লিখিয়াছেন। 

(৩১) প্রকাশানন্দ সরস্বতী--ইছার সময় সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীর শেষ তাগ ও ১৫শ 

শতান্দীর ১ম ভাগ। ইনি কাশীধামে থাকিতেন। সম্ভবতঃ ইহারই সহিত মহাগ্রভু শ্রীচৈতন্টের 
বিচার হইয়াছিল। ইহার গ্রন্থ-_বেদাস্তসিদ্ধাস্ত মুক্তীবলী। 

(৩২) রঙ্গরাজঅধবরী (বা বক্ষস্থলাচার্য)। ইনি বিখ্যাত অগ্নয় দীক্ষিতের পিতা 
এবং ইহার সময় আম্ুম[নিক ১৫শ খুঃ অঃ। ইহার রচিত গ্রন্থ ক) অগ্থৈতবিগ্যামুকুর (খ) 

পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর দর্পণ টাক1। 
এই সময়ে শ্রীরুঞ্ণ চৈতন্য, বনল্লভাচার্য, বিজ্ঞানতিক্ষু, নীলক্ঠ শিবাঁচার্য প্রমুখ অন্যান্ত 

সম্প্রদায়ের প্রবত'কগণের আবির্ভাব হয় ও অদ্বৈতবেদাস্তের ধারায় বহু বাঁধার স্বষ্টি হয়। এই সব 

বাধার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিলেন__- 

(৩৩) মল্পনারাধ্যাচার্য-_ইনি দক্ষিণ ভারতে আবিভূর্তি হ*ন। ইহার রচিত গ্রস্ 
অদ্বৈতরত্ব বা অভেদরত্ব। 

(৩৪) নৃসিংহ আশ্রম__ইনি আনুমানিক ১৫২৫--১৬** খুঃ অবের মধ্যে আবিভূ্তি হ'ন। 

ইহার রচিত গ্রন্থ যথা-(ক) পঞ্চপাদিকাবিবরণের তাৰপ্রকাশিকা টীকা (খ) সংক্ষেপ 

শারীরকের ব্যাখ্যা (গ) তত্ববোধিনী (ঘ) মল্পনারাধ্যের অতেদরত্বের উপর “তবদীপন' টাকা 

(উ) ভেদধিককার (চ) (দিক সিদ্ধান্ত সংগ্রহ (ছ) অদ্বৈতদীপিক]। 

(৩৫) নারায়ণ আশ্রম__ইনি নৃলিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইহার রচিত গ্রন্থ গুরুকৃত 

(ক) অদ্বৈতদীপিকার উপর 'বিবরণ, টীক! (খ) ভেদধিক্কারের উপর “সৎক্রিয়া+ টাকা ( এই 

সৎক্রিয়া টাকার উপর আবার শ্ুদ্ধানন্দ শিষ্যকৃত সক্রিয়োজ্জলী নামক ১ টাক! আছে। 

(৩৬) অগ্নয় দীক্ষিত__ইনি রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র এবং দর্িণাত্যের কাঞ্ধীর নিকটস্থ 

অডপ্নয়ন নামক গ্রামে অন্মগ্রহণ করেন। ইনি অগ্বৈতবেদান্তের একজন সর্বশাস্্রবি্ ধুরদ্ধার 
ছিলেন। গ্রাথমে ইনি শৈববিশিষ্টাদ্বিতমতাবলম্বী ছিলেন এবং নৃসিংহ আশ্রম ইহাকে 

অদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। ইহার সময় গ্রায় ১৫২০--১৫৯৩ খুঃ অঃ| ই"হার রচিত ১৮ 

খানি গ্রন্থ আছে তন্মধো প্রধানগুলি যথা--(ক) ন্ভায় রক্ষামণি (খ) সিদ্ধাস্তলেশমংগ্রহ 
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(গ) বেদান্তকল্পতরুর উপর পরিমল টাক! (ঘ) ন্তায়মঞ্জুরী (উ) স্তায়মমখমালা (ইহ! 
বৈষ্ণৰ বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ গ্রস্থ)। শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গ্রন্থ--(চ ) শিবার্কমণি দীপিকা (ছ) 
রত্বত্রয় প্রকাশিক] (সভাধ্য) (জ) মণিমালিকা। দ্ৈতব্দোস্তের গ্রন্থ (ঝ) ন্যায়মুক্তাবলী 

(সভাষা)। অলঙ্কারের গ্রন্থ (ঞ) চিত্র-মীমাংসা (ট) বৃত্তিবাতিক (ঠ).ভয়দেবের 
চন্ত্রালোক টীকা (ড) কুবলয়ানন্দ। মীমাংসার গ্রন্থ (ঢ) বিধিরসায়ন (ণ) উহার তাধ্য+- 

দুখোপযোঞনি (ত.) উপক্রম পরাক্রম (থ) বাদনক্ষব্রাবলী (দ) চিত্রকূট। কাব্য_-(ধ) 
মহাভারত তাঁৎপর্য-নির্ণয় (ন) রামায়ণ তাঁৎপর্য-নির্ণয়। প্রাকৃত ব্যাকরণ-( প) প্রাকৃত 

চন্ত্রিক €সভাষ্য) সাধারণ দর্শন--(ফ) মতসারার্থ সংগ্রহ (ব) মধ্বতন্দুখমর্দন | 

স্তোত্রাদি-_বরদরাজ স্তব, শ্রীকৃষ্ণধ্যান পদ্ধতি, শিবানন্বলহরী, শিখরিণীমালা, শিবতত্ববিবেক 

ও শিখরিণী ভাষ্য, ছুর্গীচন্ত্রকলাস্্রতি, আদিত্যাস্তোত্ররত্ব প্রভৃতি | 

(৩৭) সদানন যোগীন্ত্রইনি প্রায় ১৫০০ খুঃ অব আবিভূর্তি হ'ন। ইহার 
রচিত গ্রন্থ--বেদান্তসার। ইহাকে অদ্বৈতবেদান্তের সরলভাষায় লিখিত প্রাথমিক গ্রন্থ বল! 

যাইতে পারে। ইহার উপর রামতীর্ঘ, নৃসিংহ সরম্বতী ও আপোদেব-কৃত ৩ খানি টীক। আছে। 

ইনি কাশীতে থাকিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেন। 
(৩৮) রামতীর্থ স্বামী-_ইনি আনুমানিক ১৪৭৫-১৫৭৫ থৃঃ অঃ মধ্যে আবৃতি 

হন; ইহার রচিত গ্রন্ব_( ক) বেদান্তসারের উপর বিদ্বম্মনোরঞ্জিনী টাকা (খ) উপদেশ 

সাহতীর টীকা (গ) পঞ্ধীকরণের উপর আনন জ্ঞানের যে টীকা আছে তাহার টাকা। 

(৩৯) তট্রোজী দীক্ষিত-_-ইনি অগ্নয় দীক্ষিতের শিষ্য। ইহার রচিত গ্রস্থ-_ব্যাকরণের 

উপর (ক) সিদ্ধান্ত কৌমুদী ( খ) শব্দ-কৌন্তত। বেদান্তের উপর (গ) তত্ব-কৌস্তত (ঘ) নৃসিংহা- 
শ্রমের বেদান্ত তত্ব বিবেকের উপর ---“বিবরণ” টাকা । ইহার সময় ১৫৫*-১৬৫* খুঃ অব মধ্যে। 

(৪০) রঙ্গোজী ভ্ট-ইনি ভট্টোজী দীক্ষিতের ভ্রাতা এবং নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য । 

ইহার গ্রন্থ-_অদ্বৈত চিন্তামণি। 

(৪১) নীলকস্থরি--ইনি মহাভারতের অদ্বৈতমতপর বিখ্যাত টীকাকার এবং শিব 
তাঁগুবতস্ত্রেও টাকাকার। 

(৪২) সদাশিব বরঙ্েন্ত্র__ইনি অপ্রয় দীক্ষিতের সমসাময়িক | ইহার রচিত গ্রস্থ_ 
(ক) অদ্বৈত বিগ্ভাবিলাস (খ) বোধার্থাত্ম নির্ষেদ ( গ) গুরুরত্ব মালিক (ঘ) ব্রহ্গ কীতণ- 

তরঙ্গিণী। | 
ইছার পরেই--অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্য এবং বিশেষতঃ মাধব সংপ্রদায়ের 

বিখ্যাত ব্যাসরায়াচার্য আবিভূত হ'ন। , ইহার রচিত '্যায়ামৃত' গ্রন্থে অদ্বৈত বেদান্তের 
বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে তাহার একত্র সমাবেশ আছে, আর এই প্রবলতম 
বাধ! প্রতীকারের অন্ত আবিভূর্ত হইলেন মহামতি মধুহুদন সরন্বতী। 

[ ক্রমশঃ ] 



হ্যায় প্রবেশ 
পূর্বানুবৃত 

পশ্ডিত শ্রীঅমরেজ্রমমোহন তক তীর্থ 

ইতর-ব্যাবতকি-_যে-লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য বস্তুকে অন্য অলক্ষ্য লমুদায় হইতে পৃথক্ করা যায় 
তাহ! ইতর ব্যাবত' ক লক্ষণ। 

যেমন--গরুর লক্ষণ গলকন্বল। 'লক্ষণ' কথাটা প্রধানত ইতর-ব্যাবত'ক 
লক্ষণকে বুঝায় । কোন কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যবহারসিদ্ধি ও ইতরব্যাবন্তি উভয়ই হইয়া 
থাকে। যেমন--গোত্ব। ইহার দ্বারা 'এইটা গরু' এইরূপ ব্যবহারসিদ্ধি এবং অশ্বাদি হইতে 

ভেদসাধন এই ছুই কাজই চলে। 
লক্ষণ ঠিক হইয়াছে কিন! তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য লক্ষণের দোষ বিষয়ে পরিজ্ঞান 

আবশ্যক | 
তনক্ষপেল্ন নদোৌষ্য 

অতিব্যান্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রধানতঃ এই তিনটী দৌষ লক্ষণে ঘটিয়া থাকে । 
অতিব্যাপ্তি_ -লক্ষণ যদি কোন অলক্ষ্য বস্ততে থাকে তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 
মনে কর গরুর লক্ষণ করিতে হইবে। গো-মাত্রই লক্ষ্য। সকল গরুরই লাঙ্গল 

অছে দেখিয়া যদি কেহ বলেন-_ লাঙ্গল গরুর লক্ষণ (লাঙ্গলবান্ গৌঃ) তবে অলক্ষ্য 
অশ্বাদিরও লাঙ্গ,শ থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে । ফলে লাঙ্গল গরুর লক্ষণ বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে ন|। 

অব্যাপ্তি--লক্ষণ য্দি কোনও লক্ষ্যে থাকে অথচ কোন লক্ষ্যবিশেষে ন৷ খাবে, 

তবে অব্যাপ্তি দোষ হয়। 

মনে কর পৃথিবীর লক্ষণ করিতে হইবে। মনুষ্যশরীর, কৃবিক্ষেত্র, ইষ্টক, প্রস্তর, বৃক্ষ, 

কাচ, তৈল, দ্বত, তুল! প্রভৃতি সকল পাথিব বস্ত লক্ষ্য। এক্ষণে যদি কেহ বলেন-_ কাঠিন্ত 

পৃথিবীর লক্ষণ ( কাঠিন্তবতী পৃথিবী ) তবে বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি লক্ষ্য বপ্ততে “কাঠিম্ত” আছে 

বলিয়া! ধ্রগুলিতে লক্ষণ-সমন্বয় হুঈল, কিস্তু ্বত, তৃল! গ্রভৃতিতে কাঠিন্ত না থাকায় অব্যাণ্ডতি 

দোষ হইবে। অতএব প্কাঠিস্ত” পৃথিবীর লক্ষণ হইতে পারে না। 

অসম্ভব--যদি কোন একটি লক্ষ্য স্থলেও লক্ষণ না থাকে তবে অসস্ভৰ দোব হয়। 

কেহ বলিল-_লাঙ্গল মন্ুষ্থের লক্ষণ (লাঙ্গ,লবান্ মনুষ্য: )। সকল মানুষই লক্ষ্য। 

কিন্তু কোন মহুস্থেরই লাঙ্গল নাই। দ্তরাং অসম্ভব দোষ হইল। অতএব লাঙল মন্স্মের 

লক্ষণ নহে। 
এইরূপ দৌধাক্রান্ত ধমগুলি লক্ষণ নহে, উদ্ধার লক্ষণাতাস। লক্ষণাভাসে উক্ত 

দোষজ্রয্নের মধ্যে অন্ততঃ একটা দোষ ঘটিবেই১। 
১ এতছ্যতীত বৈয়্থ্য গৌরব প্রভৃতি আরও অনেক লক্ষণের দোষ শাস্ত্রে প্রসিন্ধ। 
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হ্িতীস্তর অধ্াস্ত 
পদার্থ 

যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা সকলই পদার্থ | এমন কিছুই 
কল্পনা করা যায় না, যাহার কোনও নাম নাই। কারণ, নামের সহযোগেই বন্ধ, সকল 
বুদ্ধির বিষয় হয়১ | যে সকল বস্ত নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে আবিষ্তা নিজেই তাহার কোন 
নাম দিয়া থাকেন। তিনি কোন বিশেষ নাম না দিলেও উহ নিশ্চয়ই “বস্তু এই সাধারণ 
নামের যোগ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি বিশেষ নাম না 
থাকিলেও “বস্ত' এই সামান্ত নামের যোগ্য নহে এমন কিছুই হইতে পারে না। প্র সকল 
বিশেষ ও সামান্য নামকে 'পদ' বলে। নাম বা পদ শব্ধ বিশেষ, উহা আমর] কাণে শুনিয়! 

থাকি। নাম শুনিবার পরে ষে-জা প্রকট বন্তর জ্ঞান হয় উহা! ধী নাম বা পদের অর্থ২। 
অতএব ঘাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাই পদার্থ । পদ+অর্থ- পদার্থ 

লক্ষণ। প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি পদার্থের লক্ষণঙড। 

প্রমা” শবের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় তাহা প্রমেয় (প্র+মী+য, 
কর্মবাচ্যে ) প্রমেয়ের ধর্ম প্রমেয়ত্ব। যাহাতে পদের শক্তি থাকে তাহা পদশক্য বা অভিধেয়। 
অভিধেয়ের ধর্ম অভিধেয়ত্ব বা পদশক্যত্ব। 

লক্ষ্য। পদার্থ লক্ষণের অলক্ষ্য কিছুই নাই, সকলই লক্ষ্য। বিভাগ দেখিলে ইহা 
স্পষ্ট হইবে। 

সমন্বয়। “বৃক্ষ” এই শবটী শুনিবার পরে শ|খা, পল্লব, পুষ্প, ফল শোভিত ভূমির 
উপরে” অবস্থিত যে বস্তুটী যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় উহা এ শবের (“বৃক্ষ' শবের ) অর্থ শক্য বা 
বাচ্য। অতএব শাখা-পল্পবাঁদিবিশিষ্ট এঁ বস্তুটা বৃক্ষপদার্থ। 

ভাব সমূহের স্তি।য় অভাবগুলিও পদার্থ। কারণ, ঘটে জল নাই (ঘটে জলং নাস্তি) 

অগ্নি উ্ণ, শীতল নহে (অগ্নিরুষ্ণঃ) ন শীতলঃ) ইত্যাদি স্থলে 'নঞ১ পদ হইতে অভাবের ম্পষ্ট জ্ঞান 
হইয়া থাকে। বিশেষ এই যে, অভাবগুলি কোনও ভাবের অপেক্ষা ন৷ রাখিয়া কখনও স্বতন্ত্র 

রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় না। উক্ত উদাহরণে যথাক্রমে (ক্গলের ) অত্যন্তাভাৰ ও ( শীতলের ) 

অন্টোন্তাভাঁৰ বা ভেদ 'নঞ১পদের অর্থ । অতএব 'অভাবৰ পদার্থ নছে' ইহা! বলা অসঙ্গত। 
কেবলমাত্র “নাই, নাই) নহে, নহে” ইত্যাদি শব হইতে কোন ও জ্ঞান হয় না 

১ । ননোহন্তি প্রত্যয়ো লোকে হঃ শব্দানুগমাদৃতে। 

“অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্ং শবেন ভাসতে ॥ বাঁক্যপদীয়,_-১ম কা, ১২৪ গ্লোক। 

২ | পদ ও উহার অর্থ অভিন্ন ইহা! অতি প্রাচীন মত। ভ্ায়শাস্ত্রে এই মতের প্রতিবাদ কর! হইরাছে। 

রূপ-রস, ঘট-পট প্রভৃতি শবই শুরু, তিক্তাদি গুণ এবং ঘট বন্ধ প্রভৃতি দ্রব্যাকারে পরিণত হয় এইরূপ শব্দ পরিণামবাদও 

খুব পুরাতন। দ্রব্য গুণাদি পদার্থ সকল শবের দ্বারাই আরন্ধ হয় ম্বতন্ত্র রূপে উহাদের কোন পারমাধিক মত্তা নাই ইহা 

অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত । . 
* ৩। ধপ্রমিতিবিধয়াঃ পদার্থায সপ্তপদার্থা। 
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সত্য, কিন্ত যখন অন্ত কোন ভাব বস্ত্র সহিত উহার যোগ হুয় তখনই উহ! (নঞ২পদ) হইতে অর্থ 

বোধ হুইয়া থাকে ইহা অন্ুঙবে বুঝা যায়। এইরূপ ভাবপরতন্ত্রতা অভাবের স্বাভাবিক ধর্ম। 

পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে । এক্ষণে উহ্বার বিভাগ প্রদশিত হইবে ১। 

, "৮১১৯ | পূর্বেই বলা হইয়াছে বিভাগ বিষয়ে গ্রস্থকারগণ স্বাধীন। অতএব একই বিষয়ে 

বিভিন্ন গ্রন্থকারগণের পদার্থ-বিভাগ একরূপ হইবে ইহা আশা করা যায় না। 

মহধি গৌতম পদার্থ সমুহকে প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি প্রকারে ষোড়শ তাগে 
বিতক্ত করিয়াছেন । 

মহধি কণাদ বলিয়াছেন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়ের তত্বজ্ঞান 

হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। উক্ত বিভাগে অভাবের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বৈশেষিকদর্শনের 
অন্য অনেক সুত্রে অভাবের ছুষ্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়! অতএব কণাদ মতে পদার্থ সাত প্রকার । 

বিভাগন্থত্রে অভাবের নির্দেশ না থাঁকার কারণ বুঝাইবার জন্য টীকাঁকারগণ 

বলিগাছেন যে, অভাব সকল তবপরতন্ত্র বলিয়া মহষি উহার স্বতগ্ন নির্দেশ আবশ্তক মনে 
করেন নাই। সেজন্য কেবল ষড়বিধ ভাব-পদার্থই হুত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

( বৈশেষিক দর্শন ১অ ১আ. ৪র্থ সুত্র টাকা) 
মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্য।য় ভবদেব ভট্ট শাগুল্যস্থত্রের তাষ্মে মহধি কণাদের 

পদার্থ বিভাগ প্রদর্শক হৃত্রের প্দ্রব্য গুণ কম”সামান্ত বিশেষ সমবায়াভাবানাং” এই প্রকার পাঠ 

গ্রহণ করিয়৷ পদার্থবিতাগে অভাবও কণাদের প্ত্রিগণিত বলিয়াছেন। কণাদ মত অনুসরণ 

করিয়া বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চানন পদার্থ সমূহকে সাতপ্রকারে বিভাঁগ করিঘাছেন। 

নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কামৃত গ্রন্থে “পদার্থ ভাব ও অভাব ভেদে দ্বিবিধ এই 

প্রকার বিতাগ করিয়। “তাব পদার্থ দ্রব্য, গুণ ইত্য।দিনূপে বড়.বিধ' এইরূপ প্রবিভাঁগ করিয়াছেন। 

ফলতঃ তর্কামূতে বৈশেধিক মতই অনুস্থত ইইয়াছে। উপরে জগদীশের পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে । 

বিভাগ ব্যাপারে স্বাধীনতা খাকিলেও গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ বিভক্তবস্তর বৈচিত্র্যের 

গ্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিভাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তর বৈচিত্রা প্রয়োজনানুখারে গৃহীত হয়। 

সুতরাং বিভাগবিষয়ে মতভেদ থাফিলে উহার মুলে কোনও প্রয়োজন থাক সম্ভব। অতএব 

ন্তায় ও বৈশেষিক দর্শনের পদার্থ বিভাগে মততেদের প্রয়োজন অনুসন্ধান করিতে হুইবে। 
উল্লিখিত ছুইটী শাস্ত্রের পদার্থ বিভাজক শ্বত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় ষে 

বৈশেধিক দর্শন প্রমেয়গ্রধান এবং ন্তায়নত্র প্রমাণপ্রধান অর্থাৎ কি কি বস্ত গ্রমাণসিদ্ধ 
প্রধানতঃ তাহা বুঝাইবার জন্য মহধি কণাদ বৈশেষিক সুত্র রচনা করিয়াছেন প্রমাণার্দির 
আলোচনা উহার প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রমেয় নিরূপণই উহার মুখ্য উদ্দেশ্ত। ন্যায় হুপ্রের 
প্রধান উদ্দেশ্য প্রমাণ নিরূপণ। বস্ত সকল কিভাবে প্রমাণিত করতে হয়, গ্রমাণের 

দোষ কিভাবে ঘটিয়া থাকে, দুষ্ট গ্রমীণ কিরূপে বস্ত সাধনে অক্ষম হয় স্তায়দর্শনে এই সকল 

আলোচনাই সমধিক। এই প্রসঙ্গে স্ায়শাস্ত্রে অন্ান্ত বিষয় আলোচিত, হইয়াছে । . 
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পদীর্থ বিভাগ 
পদার্থ দ্বিবিধং --ভাব ও অভাব 

পদার্থতত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াও উভয় শান্ত্কারের প্রয়োজনগত এইরূপ বৈলক্ষণ্) 
থাকায় ছুই শাস্ত্রে কচিৎ মততেদও উপস্থিত না! হইয়াছে এমন নহে, তবে বহু বিষয়েই ইহারা" 
সম্পুর্ণ একমত। দুতরাং গ্তায় সত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থ কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের সীমা অতিন্জমণ 

করে নাই। এই জন্যই গ্থায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র মান তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । সপ্ত পদার্থের 
মধ্যে যোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব কিরূপে সম্ভব হয় পরে তাহা প্রদর্িত হুইবে। 

সাংখ্য শাস্ত্রের পদার্থ বিভাগ অনেকটা নূতন ধরণের । উহাতে কার্য কারণ ভাঁবই 
পরিস্ফুট। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাক্িকা প্রকৃতি যাবতীয় স্থপ্টির মূল কারণ। প্রকৃতির 
প্রথম পরিণাম মহৎ বা বৃদ্ধিতত্ব। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। মন) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয 
পঞ্চ কেন্দ্র এবং গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র এই যোলটী অহঙ্কারের কার্ধ। শব্খাদি পঞ্চ তন্মাত্রের 
মধ্যে শব্ব-তন্মাত্র হইতে আকাশের, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর, রূপতন্মাত্র হইতে তেজের, রস- 

তন্মান্র হইতে জলের এবং গম্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় |ঞ্পাথ্যের পদার্থ নিরূপণ 
এই ভাবে মুল প্রক্কৃতি হইতে কার্যাতিমুখে নামিয়! আমিয়! পঞ্চ মহাতুতে পরিমমাপ্ত হইয়াছে। 
উক্ত চতুধিংশতি তত্ব এবং এতদ্যতীত চেতন পুরুষের গণনায় উক্ত মতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি। 
সাঙ্যশান্ত্রে উহার! তত্ব নামে পরিচিত। এই শাস্ত্রে পরিণাম ও বিকার একই বস্ত। 

পাতঞ্জল দর্শনেও সাঙ্ঘের এই প্রণালী গৃহীত হুইয়াছে। কিন্তু পুকুষবিশেষকে 
ঈশ্বর নামে নির্দেশ করায় ঈশ্বর ও তত্তিন্ন (অর্থাৎ জীব) এইরূপে চেতনের দ্বিবিধ বিভাগ 
পাতঞ্জল মতে শ্বীকার্য। 

বেদান্ত শাস্ত্রের পদার্থ বিভাগও সাধ্য শাস্ত্রের স্ায় কার্য কারণ তাবের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া পঞ্চ-মহাভূতে সমাপ্ত করা হইয়াছে । বিশেষ এই যে ইহার স্থষ্টিক্রম চেতন হইতে 
আরন্ধ এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর প্রাজ্ঞ, তৈজস) ও বিশ্ব গ্রৃতি চেতন বস্তর বিভাগে 

বিস্তুত। ইহাতে মাঁয়া বা অবিষ্তা ব্যতীত বৈশেষিক বহিভূতি নৃতন পদার্থের স্বীকার দৃষ্টহয় না। 
২। গুরুমতে অর্থাৎ প্রতাকর আচার্ষের মতে 'অভাব' নামে কোন পৃথক পদার্থ 

স্বীকৃত হয় নাই। ভাব পদার্থ গুলিই অবস্থা! বিশেষে অভাব বলিয়! প্রতীত হয়। সুতরাং এই 

মতে পদার্থের উক্ত গ্রকারে বিভাগ সম্ভব হয় না। 
তুতাতভট মতে পদার্থ চতুবিধ-_প্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য । 

জয়নারায়ণ বিবৃতি ( বৈশেষিক স্বব্রটীক1 ) ৩৮৩ পৃঃ। 

(ক্রমশঃ ) 



্রীস্রীরুষ্ণচৈতন্য 
ভ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ, বি. এল্, 

প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে যে যুগ।বতার মহা পুরুষ শন্তশামলা বঙ্গৃভূমিতে 

অবতীর্ণ হুইয়! প্রেমের বন্তায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ভাসাইয়! দিয়াছিলেন-_ধাহার পৃত চরিতকথা 
ও অপূর্ব মাঁনবলীলা লক্ষ লক্ষ নর নারীর প্রাণে অপরূপ ধর্মপ্রেরণা জাগাইয়া দেয়-আগামী 

ফাল্গুনী পৃগিমা তাহার শুন আবির্ভাব-তিথি। শ্রীচৈতন্তের জন্মকথা ও জীবন-লীলা এবং 
উপদেশ ভারতের ও ভারতেতর স্থানের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই অবগত) বিশেষতঃ 

বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারী সকলেই শ্রীচৈতন্টের চরিত-কথা শুধু অবগত নহে 
তাহাকে ্রাকষ্ের প্রেমের অবতাঁররূপে পুজা করে। তাহার জন্ম-তিথি মাসে তাহার 

দেবচরিত কথা ও উপদেশের সামান্ত আলোচনা করাই বতমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
১৪*৭ শকাব্েে (১৪৮৬ খুঃ অন্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) সন্ধ্যা ৬৭ টার সময় 

ফাস্তুনী পুরণিমা তিথিতেঈযখন তারতবাপী দোললীলা বা হোলি উৎসবে মগ্ন, আর চন্তগ্রহণ 
উপলক্ষে হরিনাম সংকীতর্নে মাতোয়ারা, সেই শুভ মুহূতের প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত নবনদ্বীপ- 
ধামে আবিভূর্তি হইলেন। তাহার পিতা জগন্ন।থ মিশ্র ছিলেন শ্রীহট্টবাসী পঠুন্চাত্য বৈদিক 
শ্রেণীর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মাতা ছিলেন নবদ্বীপ নিবাসী নীলান্বর চক্রবর্তার গুণবতী 

কণ্ঠ। শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষের বাস ছিল উড়িস্ার অন্তর্গত যাজপুর। সেখান 
হইতে রাজ] ভ্রমবের ভয়ে ইহার] শ্রীহট্রে বাস স্থাপন করেন। ইহার পিতা উপেন্দ্র মিশরের 

৭টা পুত্র। জগন্নাথ মিশ্র তৃতীয়। নবদ্বীপ ছিল সে সময়ে বাংলা দেশের একটি প্রধান 

শিক্ষাকেন্দ্র। জগন্নাথ মিশ্র পঠন পাঠনের উদ্দেশে নবদ্বীপে আসেন । নবদ্বীপে সে সময় রামভদ্র 

উট্টাচার্চ নীলাম্বর চক্রবতাী ও মহেশ্বর বিশারদ এই ৩ঙ্গন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ 

বিশারদের টোলে তি হইলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া 
পুরন্দর, উপাধি লাশ করেন। ইহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী 

স্বীয় কন্া৷ শচীদেবীকে ইহার হুত্তে সমর্পণ করেন। ইহাদের ৭টী কন্যা ও ২টা পুত্র হয়। 
সকল কন্তাগুলিরই অকাল মৃত্যু হয়। তারপর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ শাস্ত্রচর্চ! করিয়া ১৬ শ বর্ষ 

বয়ংক্রমে সন্ত্যাস গ্রহণ করেন। ইংছার নাম হইল শ্্রীশঙ্করারণ্য পুরী। অবশিষ্ট ₹য় পুত্র নিমাই 
( শ্রীচৈতন্তের বাল্যনাম) শোকাতুর পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন রহিলেন। পুত্রের 

(বয়স তখন মাত্র ৫1৬ বৎসর) লেখাপড়ার জন্য পিত! তত মনোযোগ করিলেন না--- 

কারণ তাঁহার মতে “এহ যদি সর্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া! সংসার শখ করিবে প্রয়ান ॥” 

( চতন্ত ভা,আদি)। পিতামাতার আদরের জন্ বাল্যকালে নিমাই অশান্ত-প্ররুতি হইলেন। 
শিশুস্থলভ ছুট প্রকৃতির [অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনীতে (দেখিতে পাই। পিতা বাধ্য 



ফাঙ্কন, ১৩৪৬ ] শ্ীপ্রীকফ্ণ চৈতন্য ৪২৯ 

হইয়] ছুরস্ত ছেলেকে পাঠশালায় পাঠালেন। প্রথমে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে 

ত্বতি হুইলেন। তাহার তিলজন শিক্ষার্ুরুর নাম পাওয়! যায়---গঙ্গাদাস, বিধুদ্দাস ও 
সুদর্শন । অতিমানব নিমাই-এর তীক্ষু প্রতিভা ও একাগ্রতা শীপ্রই তাহাকে সংস্কত সাহিত্যে, 

ব্যাকরণে ও স্তায়ে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত করিয়া তুলিল। যখন নিমাই-এর বয়স এগার বৎসর 

তখন জগন্নাথ মিশরের দেহত্যাগ হয়। পিতৃকৃত্য সমাপান্তে তিনি পুনরায় গঙ্গাদাস 
তট্টাচার্যের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন 
মুরারী গুপ্ত। এই মুরারী গুপ্তই ভবিষ্যতে “নুরারী গুপ্তের কড়চা” নামক সংস্কতে শ্রীচৈতগ্ভের 
জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। এই সময়ে নিমাই সংস্কৃত ব্যাকরণের একখ।নি টাকা রচনা! করেন) 
আর শীঘ্রই এই টীকা ঝুজ্শের বহু চতুষ্পগীতে সমাদৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই টাকার 

কোন পুথি পাওয়া যায় নাই। 
তপ্তকাঞ্চনের ন্ায় নিমাইএর দেহের বর্ণ। সেকজন্ত ইহার অন্তনাম ছিল শ্রীগৌরাঙ্গ। 

১৪শ বর্ধ বয়সে গৌর ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া বাস্থদেব সার্বভৌষের টোলে ন্যয়পাঠ আরস্ত 
করেন। এই স্থানেই বাংলার গৌরবমণি রগুনাথ শিরোমণি গ্ভায় অধ্যয়ন করিতেন । 
ইনি নব্যনায়ের প্রবত ক গঞ্গেশ উপাধ্যায় কৃত “অনুমান চিন্ত!মণির উপর 'দীধিতি'-ট/কা রচনা 

করেন। নিমাইও ইহার উপর এক টীকা রচনা করিলেন। পরিশেষে একদিন রদুনাথ 
যখন নিমাই-কুত টাকার কিয়দংশ শুনিলেন, তখন তাহার “অদ্তীয় নৈয়ায়িক* হইবার আশা 

নিমুল হইল। নিমাইকে অকপটে সব কথা বলায় নিমাই তৎক্ষণাৎ তাহার রচিত এই 
অপূর্ব ও উৎকৃষ্ট টাক! গঙ্গায় বিসর্জন দেন। গভীর পাগ্ডত্যের খনি নিমাই যে উদারতার 
শিরোমণি! 

এইরূপে নিমাই-এর শ্ায় পাঠ শেষ হইল। তখন তিনি মুকুন্দ সঞ্জয় নামক একজন 
ব্রাহ্মণের চণ্তীমণ্ডপে একটি চতুগ্পাঠী প্রতিষ্ঠঠ করিয়! ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম 
করেন। ইহার কয়েক মাস পরে মাতা শচীরদেবী বল্লভাচার্ষের কন্টা লক্ীদেবীর সহিত 
নিমাই-এর বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরাঙ্গের বয়স যখন ১৫ কি ১৬ তখন 
মাতার নিকট অগ্মতি লইয়া পূর্ববঙ্গে তাহ!র ব্যাকরণের টাকা প্রচারের জন্ত যাত্রা করেন। 
পূর্ববঙ্গে কোন্ কোন্ স্থানে তিনি গিয়াছিলেন তাহার কোন বিবরণ জান! যায় না। গেখানে 
গিয়া তিনি তাহার রচিত টীকাখানি অধিকাংশ টোলে পঠিত হইতেছে দেখেন। তাহার 
একটি উপাধি ছিল 'বিগ্ঘসাগর”। বিগ্ভাসাগর টাক।' নামে ইহা তখন প্রসিদ্ধ ছিল। 
পূর্বঙ্গে অবস্থান কালে নিমাই-এর সহধর্মিণী লক্ষমীদেবীর সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ হয়। তিনি 
কতিপয় শিষ্যসহ পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া এই সংবাদে মর্মাহত হইলেন। ক্রমে নিমাই নবদ্বীপের 
একজন প্রধান অধ্যাপকরণে পরিগণিত হইলেন এবং শচীমাতারও অর্থকষ্টের অবসান হইল। 
এই সময়ে মাধ্বসন্প্রদায়ের কেশৰ নামক একজন দিগ্থিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপ আসেন ও নিমাই- 
এর লহিত শান্ত্রতর্কে পরাজিত হ'ন। ইহাতে তাহার খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পাইল। হহার 
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কিছুদিন পরেই বুদ্ধিমন্ত থার অর্থব্যয়ে নব্ধীপের সনাতন মিশ্রের কন্ঠ। বিষ্ুপ্রিার সহিত 
নিমাইএর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। নিমাইএর কিন্ত এই বিবাহে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি অতি. 
সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই মাতার নিকট আদেশ 
লইয়! গৌরাঞ্জ মাতৃত্বমাপতি চন্ত্রশেখর আচার্ধরত্ব ও কয়েকটা শিষ্যসহ পিতৃপিগদানের জন্য 
গয়াধামে যাত্রা করেন। গয়াধামে বিষুপাদপন্প দর্শনাবধ গৌরের মানসিক ভাবের 

পরিবর্তন হইল। তিনি মনপ্রাণ শ্রীকুষ্ণে সমর্পণ করিলেন। দৈবক্রমে মে সময়ে সাধকগ্রবর 

ঈশ্বরপুরীও গয়াতে উপস্থিত হ'ন। এখানে বলা প্রয়োজন ঈশ্বর পুরীর সহিত কিছুকাল 
পূর্বে গৌরের নবদ্ীপে একবার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল ও পুরীমহারাজ তাহার কৃত রাঁধাকৃষণ 

লীলা বিষয়ক একখানি কাব্য শুনাইয়াছিলেন। নিমাই যে এক. অতিমানব মহাপুরুষ 
ঈশ্বরপুরী সে মময়েই বুঝিরাছিলেন। এই গয়াধামেই এক শুতদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর 

নিকট শ্রীরুষ্চমন্ত্ে দীঙ্গিত হ'ন। ইহার পর হইতে আর গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎ হয় নাই। 

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রত্যাবতর্ন করেন। এ-সময় হইতে অলৌকিক 
তাবপূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আন্ত হইল। তাহার চক্ষু হইতে অবিরত 

কুষ্ণ-প্রেমাশ্র নির্নত হইতেছে-_কঞ্চগ্রেমে তিনি মাতোয়ারা । বলা প্রয়োজন, সে সময় শ্রীবাস, 
মুকুন্দ, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গদাধর, মুর!রী, সদাশিব গ্রমুখ কতিপয় পরম বৈষ্ণব নবদীপে বাস 
করিতেন এবং গ্রীবাসের বাসগৃহ ইছার্দের বৈষ্ণব শাস্ত্রলোচনা ও সাধনার একটি কেন্দ্র ছিল। 

নিমইও এই দলে যোগ দিলেন। তাহার অধ্যাপণায় শৈথিল্য আঁগিল। তাহার মুখে যে 

কষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আসে না--ঙঠাহার অন্তর যে কষ্ণময় ; সুতরাং অধ্যাপন] তর পক্ষে 

অসভ্ভব। তিনি শিষ্যগণ মহ কৃষ্ণকীতর্ন করেন। এইরূপে তাহার অধ্যাপনা কার্ধ শেষ 

হইল। এই স্ময়ে পরম ভাগবত শ্রীঅন্বৈতীসার্ষের সহিত গৌরের ঘনিষ্ট আলাপ হয়। এই 
অগ্গৈতাচার্ধ বৈষ্বকুলের শিরোমণি । ইনিই প্রপম চিশিলেন গৌরাঙ্গ_-কে | প্রবীন বৈষ্ণব 
গৌরাঙ্গের পাদপুজ| করিলেন ও সেদিন হইতে বৈষব সমাজ গৌরাঙ্গকে প্রীরুষ্ণের অবতাররূপে 

বরণ করিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গন ইহাদের কীতনক্ষেত্র হছইল। গৌরের দেছে চতুর্দশ প্রকার 
মহাঁভাবের অতিব্যক্তি হইতে লাগিল। 

মহাবৈষ্ঞব শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত পরিক্রাঞক রূপে একসময়ে বুন্দাবনে উপস্থিত 

হন। ইহার বাটা বীরভূম জেলার এচচক্রা গ্রামে । বৃন্াবনে ইহার সহিত ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ 
হয় ও তীহার নিকট গৌরাঙ্গ মাহাস্ত্য শ্রবণ করিয় নিত্যানন এই সময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত 

হুইলেন ও নন্দনাচার্ষের গৃহে অতিথি হ'ন। তীহার আগমন বিষয় পূর্বেই গৌরাঙ্গ তাবাবেশে 

'জানিয়াছিলেন। প্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যাননের মিলন হইল। কিছুদিন পূর্বে অদ্বৈতাচার্য নবদ্ধীপ 

হইতে শাস্তিপুরে গিয়া! পেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও সেখান হইতে আনীত 

হইলেন। ক্রমে চট্টগ্রামের পুণডরীক বিগ্তানিধি প্রমুখ শ্রঃগৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গ একে একে নবদ্বীপে 
উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ তাহার মধ্যে একাধারে ভক্ঞ ও ভগবানের আবির্ভাব দেখিতে 
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লাগিলেন। শ্রীবাসের গৃহে সারারাত্রিব্যাপী কীতন হইতে লাগিল। জগাই, মাধাই, টাপাল 
গোপাল (গোপাল চক্রবর্তী ) প্রমুখ পাধগুদিগের উদ্ধার সাধন হইল। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ 
পারিষদবর্গদহ নগর কীতণনে বাহির হইতে লাগিলেন_-সে এক মহা! সমারোহ ব্যাপার। 
কাজীর নিকট এই সব সংবাদ পৌছিল। তিনি প্রথমে ইহার বাধাদানে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
শ্ীগৌরাগের স্পর্শে তাঁহার নব ভাবের উদয় হয়। শ্রীবাসের গৃহপ্র।ঙ্গন হইতে সমস্ত নগরে 
কীত'নানন্দ ব্যাপ্ত হইল। সমগ্র ভারত এই কৃষ্ণপ্রেমের বগ্গায় ভালাইবার জন্য যে শ্রীগৌরাঙ্গের 
আবির্ভাব! তিনি গৃহত্য।গের সংকল্প করিলেন। শচীমাতার শিকট বিদায় ভিক্ষা করিলেন । 

শ্নেহাতুরা জননীর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। তখন শ্রীচৈতগ্ঘ দিব্যশক্তির প্রভাবে মাতাকে 

আধ্যাত্মিক জ্ঞানযুক্তা করিয়া সন্যাস গ্রহণের আদেশ পাইলেন। প্রিয়তম! বিষুপ্রিয়ার 

নিকটেও এইভাবে সম্মতি গ্রহণ করিলেন। প্রায় ২৪শ বর্ষ বয়সে জগতে কৃষ্ঞপ্রেম প্রচারের 
জন্য শ্রীগৌরাঙ্জ গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গমন করেন ও শ্রীকেশব তাঁরতী নামক এক 

সন্ন্যাসীপ্রবর মহাপুরুষের নিকট কাটোয়ায় মস্তক মুগডনাদি করিয়া সন্ন্যান ধর্মে 
দীক্ষিত হ'ন--শ্রীগৌরাক্গ হইলেন শ্রীক্ষ্চচৈতন্ত । সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন 

অন্তরগ্গ পার্ধদ যেখানে উপস্থিত হইলেন। কাঁটোয়া হইতে শ্রীচৈতন্ত কয়েকটা বনভূমি 
অতিক্রম করিয়া! পুনরায় নবদ্ধীপে শ্রীঅদ্বৈতাচ্ষের বাঁটীতে উপস্থিত হ'ন। এখানে শচীমাতার 

সহিত তাহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তারপর শ্রীচৈতন্ত চলিলেন নীলাচল (পুরী) 
অভিমুখে । পথে সুবর্ণরেখা, মহা নন্দী, বিন্টুরোবর প্রভৃতিতে স্নান ও তীর্থস্থান সকল দর্শন 
করেন। কটক হইয়া অবশেষে পুরীধামে উপনীত হইলেন। শমঙ্গে আছেন নিত্যানন্ন। 

শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনমাত্র ভাবাবেশে তিনি সমাধিস্থ হ'ন। গ্রায় ৯ ঘণ্টার পর তার সমাধি তঙ্গ হয়। 
তখন তীহাকে বান্ুদেব সার্বতৌমের বাটাতে আঁনা হইয়াছে । এইস্থানে শান্চর্চা ও 
কীতনানন্দে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করেন। শ্রীরু্ণ চৈতন্তেয় দার্শনিক মতবাদ কি তাহার 

কতকাংশ তাহার সহিত বান্থদেব সার্বতৌমের আলে|চনা হইতে জানা যায়। তথা হইতে 
তিনি গুনরায় গৌড়দেশে যাত্রা করেন ও পুনরায় নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। মেখান হইতে 
পরিষদবর্গ সহ তিনি শ্রীকষ্ণের লীলাস্থন বৃন্দাবন ও মথুব1 দর্শনে বহির্গত হ'ন। কিন্তুতিনি 
গঙ্গাতীর দিয়! ফুলিয়া, রামকেলি প্রন্থৃতি কয়েকটা স্থান অতিক্রম করিয়া পুনরায় নীলাচল 

অভিমুখে প্রত্যাবতন করেন। হালিসহর, পাণিহাটা, বরাহনগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া 

পুনরায় পুরীধামে উপনীত হন । সেখানে কটক হইতে রাজা প্রতাপরুদ্র আসিয়! তাহার শিষ্যত 
গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দকে পুনরায় তিনি হরিনাম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠান। কিছু 
দিন পরে গ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রমুখ শিষ্যবর্গ নীলাচলে রথযাত্রা দর্শনে আসিয়া! শ্রীচৈতন্ঠের সহিত 

মিলিত হ'ন। এই নীলাচলে ভক্তবুনদ সঙ্গে জগন্নাধদেবের রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যের কীতন ও 
ভাবাবেশে নতি এক অপূর্বলীলা 

ইতিপূর্বে প্রথমবার নীলাচলে আগমনের সময় গ্রীচৈতন্ত রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, 
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সাক্ষিগোপাল, কপোতেশ্বর প্রন্থৃতি দর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া! তিনি দাক্ষিণাত্যে 

গমন করিলেন। বৈশাখের প্রথমে (১৫১০ খুঃ ৭ই বৈশাখ ) সঙ্গে মাত্র কৃষ্ণা নামে এক 
ব্রাহ্মণ তক্ত লইয়! শ্রীচৈতন্ দাক্ষিণাত্যের বহুতীর্থস্থান দর্শন করিলেন ও বহু নাস্তিক ও 

বিপক্ষবাদদীকে স্বমতে আনয়ন করিয়া কৃষ্চপ্রেম দান করেন। এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়েই 

গোদাবরী তীর্থের নিকট রাঁয় রামানন্দের সহিত তীাহ।র মিলন ছয় ও ভক্তিমার্গের অনেক 

গুঢ তত্ব আলোচন1 হয়। পুরী হইতে গোদাবরীতীর্ঘ__সিদ্ধবটেশ্বর__বেস্কটনগর- বিষুঃকাপ্ধী, 

তাঞ্জোর-শ্রীরগগম_রামেশবর_ কন্যাকুমারী-_ত্রিবাঙ্ছুর- হাঁয়দ্রাবাদ--পুনা-_নাঁসিক--ববোদা- 
আহমাদাবাদ-_দ্বারকাঁরায়পুর প্রভৃতি প্রধান স্থান তিনি দর্শন করেন। যাহা হুউক 

দাক্ষিণাত্য হইতে তিনি নীলাচল হইয়! বুন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিনি 

কাশীবামে উপনীত হ'ন। এইখানে প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বেদাস্তী প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত তাহার 

বিচার হয় ও স্বামীপ্জি শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রয়াগে উপস্থিত হুইয়৷ তিনি ৩ দিন 

সেখানে অবস্থান করেন ও তারপর মথুরায় পৌছিলেন। মথুরায় যমুনার ২৪ ঘাটে ন্নান করিয়া 
মহাগ্রহথ বৃন্াবনের তালবন, তম[লবন, মধুবন প্রস্থৃতি দর্শনে চলিলেন। শ্্রীরুষ্চের লীলা সহচর 

বৃন্দ(বনের তরুগুক্মলতাদি দর্শনে মহাতাবময় শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণ লীলার গ্রতি বিশিষ্ট স্থানে 
সেই সেই লীলার ভাব উদ্রেক হইতে লাগিল। বল প্রয়োজন বৃন্দাবন তখন 
অরণ্যানী পরিবৃত। এইভাবের স্ফুরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্চচৈতন্থ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ লীলাকেন্ত্র গুলি__ 
বংশীবট, কেশিঘাট, নিকুপ্কানন, শ্ামকুণ্, রাধাকুণ্ড, গিরিগো বর্ধন প্রভৃতি স্থিরীকৃত করিলেন । 
এইরূপে বৃন্দ(বন ধাম পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্তদেব পুনরায় প্রয়াগে আগমন করিলেন । 

এইস্থানে শ্রীন্বপ ও শ্রীননাতনের সহিত শ্রীচৈতন্তের মিলন হয় ও শ্রীরূপকে তিনি বুন্দাবনধাম 

পুনঃস্থাপনের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। পুনরায় কাশীধাম হইয়া শ্রীচৈতন্ত নীলাচলে 
গ্রত্যাবত্ন করিলেন। তাহার অবশিষ্ট জীবন তিনি নীলাচলেই ভক্তগণ সঙ্গে কীত'নাননে ও 

তক্তিতত্বানুশীলনে অতিবাহিত করেন। শ্রীন্কষ্জতাবে বিভোর হইয়া এই স্থানেই একদিন তিনি 
সমুদ্রে বাপ দিয়। ছিলেন ও জালিয়া কতৃ্কি তীরে আনীত হুইয়াছিলেন। তারপর ক্রমে সেই 
মহাছুদিন উপস্থিত হইল। তখন তাহার বয়স মাত্র ৪8৮বর্ম। ১৫৩৩ খুঃ অবের আধাটের 

শুুপক্ষীয় ৭মী তিথিতে রবিবারে প্রেম।বতার শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ভক্তবৃন্দকে ছুঃখসায়রে মগ্ন করিয়া 

মহাপ্রস্থান করিলেন। কিভাবে যে তাহার দেহত্যাগ হইল সে সম্বপ্ধে মতভেদ আছে। 
তাহার অপরূপ লীলার বিস্তুতকাহিণী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় মাত্র দান কর! হইল। তাহার উপদেশ ও মতবাদের সামান্ত আতাস দিয়া ইহার 
উপসংহার করিৰ। বেদাস্তদর্শনকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুধমে'র যে লব অম্প্রদায় প্রবতিত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে ৫টা বৈষ্ণব সম্পরদায়__্রীসম্প্রদায় ( রামাহুজাচার্ধ প্রবতিত ), মাধ্ৰ 

সম্প্রদায় (মধবাচার্ধ প্রবর্তিত) নিম্বার্ক সম্প্রদায় (নি্বার্কাচার্য প্রবর্তিত ), বল্লভীয় সম্প্রদায় 

( বঞলতাচার্য প্রধতিত ) এবং গৌড়ীয় বৈষ্ঞৰ সম্প্রদায় (শ্রীকুষ্চচৈতন্ত গ্রবতিত )। অন্য ৪টী বৈষব 



ধান্রন, ১৩৪৬] শ্ীত্রীকৃষ্চৈতন্য ৪৩৩ 

সম্প্রদায়ের প্রবত্কগণ ব্রন্ষহথত্রের উপর ভাম্য ও উপনিষদ এবং গীতাভাধ্া।দি রচন1 করিয়া 

তাহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্ত-রচিত কোন তাস্গ্রস্থ বা গ্রকরণপ্রস্ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহার মতবাদ জানিতে হইলে তাহার উপদেশ হইতে ও তাহার সাক্ষাৎ 

শিশ্যদবয় শ্রীর্ূপ ও শ্রীসনাতন গোঁশ্বামী-কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে এবং প্রশিক্ঞ শ্রীজীব-রচিত গ্রন্থাদি 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাদের গ্রন্থে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত হুইয়াছে 
তাহার নাম “অচিভ্তাভেদাভেরব।দ' অর্থাৎ জাব ও ব্রন্দের তেদ ও অভেদ লইয়া! যে সব 

তর্কবিতর্ক আছে তাহা চিন্তার অতীত। এই মতকেই শিত্তি করিয়া পরবর্তী কালে অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে বলদেব বিগ্যাতুষণ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদরূপে বেদান্ত দর্শনের 
'গোবিন্বভাষ্য” ও গীতা উপনিষদাদির ভাধ্য রচনা করেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে 
শ্রীচৈতন্তের দার্শনিক মতবাদ মধ্বাচার্ষের স্বতস্ত্স্বতন্ত্বাদ ও নিম্বার্কের মতবাদের সংমিশ্রণ। 

ত্্যতীত বনল্পতাচার্ষের পুষ্টিমার্গ সাধনাও শ্রীচৈতন্টের মতবাদকে প্রভাবাম্বিত করিয়াছে। এই 

পুষ্টিমার্গই মধুরতাব সাধনা । বলা প্রয়োজন বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক এবং এক সময়ে 
উভয়েই মথুরায় বাল করিয়াছেন । এই সময় বল্লভ[চার্ধ বিচারে শ্রীচৈতন্য কতৃক পরাজিতও 
হইয়াছিলেন। ইহাদের মতে জীব অণু ভগবানের নিত্য সেবক এবং জীবজগণ্ সত্য | নিম্বার্ক মতে 

ঈশ্বরের 'অচিস্ত্যশক্তিই জগতের কারণ ।” এবং ক ীচৈতন্তও নিষ্বার্কের এই মতবাদ পোষণ করেন। 
্রীকৃষ্ণই অনন্ত ব্রন্াণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। তিনি অনন্ত রসের, অনন্ত সৌন্দর্যের খনি_-তিনি 

আনন্দঘন, প্রেমধন মুতি। জীবের মঙ্গলের জন্ত তিনি মায়াষোগে দেহধারণ করেন এবং কৃষ্ণ, 
গুরু, শক্তি, ভক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ষড়বিধরূপে বিলাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তি 

তিন প্রকার-_নিত্যত্ব-প্রকাশিক] ব৷ সন্ধিনী, চৈতন্ত-প্রকাশিক1 বা সম্থিৰ এবং আনন্দ-গুকাশিক বা 

হনাদিনী। শ্রীরাধাই মুতিমতী হলাদিনী শক্তি। লীলাপরায়ণ] শ্রীরাধার মধুর রস শ্রীরুঞ্ণ আস্বাদন 
করেন আর এই রাধাকুষ্ণের প্রেমের অপূর্ব আস্বাদন মানবকে প্রদানের জন্তই শ্রীৃষ্ণচৈতন্তের 
আবির্ভাব। ইহার পূর্বে বৈষ্ণব আচার্য ও প্রবত কগণ ঈশ্বর প্রেমের পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে 
শান্ত, দান্ত ও বাৎসণ্য রসেরই অনুভৃতি প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতস্তে আমরা অবশিষ্ট 
সখ্য ও মধুর প্রেমের প্রচারও দেখিতে পাই। জগতে কোন বিশিষ্ট উদ্দেস্ত সাধনের অন্য ও 
আদর্শ প্রচারের ভন্ত বিভিন্ন দেশ ও কালে বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাব। শ্রুষ্চচৈতন্যেরও 

আবির্ভাব জগতে ভক্তিমার্গ স্থাপনের জন্য । ্ ুতরাং তাহার বেদান্তদর্শনের উপর মতবাদ 

এই উদ্দেশ্ের দিক দিয়া দেখিতে হইবে। বিহিন্ন দিক দিয়া শাস্ত্রের বিতিনন প্রকার ব্যাখ্যা 

হইতে পারে। শ্রীচৈতন্ত শ্রীমস্াগবতের দশম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১*ম শ্লোকটার (যাহ 

'আত্মারাম ল্লৌক* বলিয়! পরিচিত ) ৬১ প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। শ্রচৈতন্-্মতা নুষায়ী 

বৈষবের আদর্শ. 
“তৃণাদদপি ম্থনীচেন তরোরিব সহিষুঃনা 

অমানিনা মানদেন কীত নীয়ঃ সদা হরিঃ ॥” 
৭--৫৫ 
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তাহার মতে বতম্নান যুগে মুক্তির প্রধান ও সুগম সাধনা নামসংকীতন বা মন্ত্রজপ।-- 
প্ছরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ 
কলৌনাস্য্যেব নাস্ত্যেব নান্তেব গতিরন্যথা”। 

শ্রীচৈতন্ত বহিরঙ্গ তক্ত সঙ্গে নামকীতণ করিতে ও অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে শ্রাকষ্ণের মধুর 

প্রেম বিষয়ক পদাবলী কীতণনের আঁদেশ করিয়াছেন । 

শ্রীকুষ্ণচৈতন্তের দার্শনিক মতবাদের কিছু পরিচয় আমরা পাই কাশীধামে শ্রীপ্রকাঁশানন 
সরস্বতীর সহিত বিচারে ও বাহুদেৰ সার্বভৌম, রায় রামানন্ প্রভৃতির সহিত বিচারে ও কথোপ- 
কথনে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এইসব বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নছে। যাহারা তাহার 
জীবনী, মতবাদ ও উপদেশের বিষয় বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগের নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলি* পাঠের জন্য অনুরোধ করি। 

হিংসাদ্বেষমলিনতা-ুষ্ট বতমান জগ ধমনমার্ণ হইতে ব্চ্যিত হইতেছে। শ্রী 
ঠচৈতন্তের শুভ জন্মতিথি মাসে প্রার্থনা করি যেন ভক্তির মন্দাকিণী ধারায় মাঁনব-হৃদয়ের 

ংকীর্ণতা, মলিনতা বিধৌত হুইয়! তগবৎ প্রেমের গুত্র কিরণে তাহার হ্ৃদ্িরাজ্য আলোকিত 

হয়--মান্ৰ যেন অমৃতত্বের, পরাশাস্তির মার্গে যাত্রা করে। 

* (১) প্রীচৈতন্য চরিতামৃত__বৃষণদাস কবিরাজ-কৃত। 
(২) প্রীচৈতম্ত ভাগবত-বৃন্দাবন দাস-বিরচিত | 

(৩) মুরারি গুপ্তের কড়ট1-( সংস্কৃত )। 

(৪) গোবিন্দ দাসের কড়ড।। 

(৫) চৈতন্তমঙগল - জন্নানন্দ-কৃত। 

(৬) চৈতম্যমঙ্গল - লোচনদাস-কৃত। 

(৭) চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক (সংস্কৃত )--কবি কর্ণপুর-কৃত 

(৮) গৌর চরিত চিন্তামণি -নরহরি চক্রবর্তাঁ-কৃত ! 

(৯) গু চৈতন্য মঙ্গল-_জয়ানন্দ দাস-কৃত। 

(১০) বংশীশিক্ষা-_প্রেমদাস-কৃত। 

(১১) প্ীঅহ্থৈত প্রকাশ - ঈশান নাগর-কৃত। 

(১২) চৈতন্য লীলামৃত-_-জগদীশচন্ত্র গপ্ত-কৃত। 

(১৩) ভক্তি চৈতন্য চন্ত্রিক - ত্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল-কৃত। 

(১৪) অমিয় নিমাই চরিত--শিশির কুমার ঘোষ-কৃত। 

(১৫) যুগাবতার--নগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত। 

(১৬) প্রীগ্গৌরাঙ্গতব ও গৌরাঙ্গ চরিত- প্রসন্ন কুমার বিশ্তারত্-কৃত। 



নিন্বিঞ-ওএতলঙ্ 
(১) 

জীন সম্মান 

শ্রীচারুচজ্জ মিত্র 

কলিহত জীবকে যিনি প্রেমের মোহন ফাদে আবদ্ধ করিয়া ধমের পথে, সত্যের পথে 

চলিতে উপদেশ দিয়াছেন, অমানীকে যিনি মান দান করিতে কখন কুা বোধ করেন নাহ, 

ধার শিক্ষা দীক্ষায় দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে, আচগ্তালকে যিনি ম্শীতল ক্রোড়ে 

স্থান দিয়াছেন সেই প্রেমের ঠাকুর, কাঙ্গালের নাথকে কোটী কোটীবার প্রণাম করি। 
জগতে অনেক ধর্ম-সংস্কারক আসিয়াছেন, আবার আসিবেন, অবতারের আঁবি9াব 

হইয়াছে, আবারও হইবে) কারণ আমরা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, ধর্মের গ্লানি 
হইলেই তিনি আৰার দেহী হুইয়! সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুম্কৃতাচারীদের বিনাশের জন্য জগতে 
অবতীর্ণ হুইয়৷ থাকেন। দেশে সমাজ-সংগ্কারক মহা গ্রভূর পূর্বেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরেও 

করিয়াছেন ও করিবেন ; কিস্ত একাধারে ভারতের সর্ব সংস্কারের মূল সত্য যিনি প্রচার করিয়া 

জগতে বরেণ্য হইয়াছেন-_নু-জ্রাতৃত্বের দৃ়বন্ধনে, একতার হেমহারে যিনি আচগডালকে বন্ধন 
করিয়াছেন, সহুমযিতার গুণে যিনি ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন, তীহাকে কোটা কোটা 
প্রণাম। 

বাঙ্গালাদেশে সেবা-ধর্মের ও প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠাত| ষড়েশ্বর্যশালী ভক্তিতাজন কাকঙ্গালের 
ঠাকুরকে প্রণাম না করিয়া কে থাকিতে পারে? ব্রান্ধণ্য-সেবিত বাঙ্গালাদেশে যখন ব্রাহ্গণগণ 

অব্রাহ্মণকে শুদ্র বলিয়া ত্বণার চক্ষুতে দেখিত, সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাতিকে যখন উচ্চবর্ণের 
লোক্রো অল্পৃস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তখন কে তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া নির্জনে কত ন। অশ্র 
ফেলিয়াছেন ? কে তাহাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া! তাহাদের উদ্ধারের জন্ত, সমাজে তাহাদের 
ন্যায্য দাবী যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তাহার জন্, কে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন ? চারিশত 
বৎসরের কিছু পূর্বে এ কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন ভাব-তোল! আমার শ্রীগৌরাজদেব। 

ছিন্দু-মুসলমানের ভিতর সত্তাব-স্থাপনের জন্ত কে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে 

পারিয়াছিলেন? সেই তে বুদ্ধির দিনে কে বুঝিয়াছিলেন একতাই বল? এক প্রাণ, এক চিন্তা, এক 
ধ্যানধারণায় উদ্ধদ্ধ না হইলে, একই দেশ-মাতার সেবা না করিলে, সংহত শক্তির উদ্বোধন না 
করিলে, দেশমাতার পুজা সার্থক হইতে পাঁরে ন!--জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় হইতে পারে না। তখনকার 
দিনে কোন্ অসমসাহসী বীরপুরুষ এই হুরহ কার্ষে অগ্রসর হইয়াছিলেন? রাজনৈতিক সংস্ক্র- 
রূপে কার মোহন চিত্র দেখিয়া আমরা হৃদয়ে বল পাই? কে জাতিকে প্রেমের ভিতর দিয়া- 
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ টানিতে পারিয়াছেন ? সে আমার প্রেমের দরদী ঠাকুর প্রাণ-গোরা। 

অত্যাচার-প্রপীড়িত, জালা যন্ত্রণায় জর্জরিত বাঙ্গালার মূক নিম়শ্রেণীর লোকেরা যখন 

্যত্যাচারে দড়াইতে পরিতেছিল না__শত লাঞ্ছনা, শতৃ গঞ্জনা, শত ধিকাঁর যখন তাহাদিগকে 
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চেতনায় সজাগ করিতে পারিতেছিল না), তখন অনন্তোপায় হইয়া তাহার! উপায় লিধঁরণে 
অক্ষম হুইয়া কেবল ভাবিতেছিল “কি করা যায়? যখন নিরুপায় হইয়া হূর্বলের অশ্রমোচনই 
তাহাদের সম্বল হইয়াছিল, তখন কে তাহাদের জাতীয় সংবিৎকে উদ্বদ্ধ করিয়াছিলেন? যখন 
মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদিগের, সাম্যনীতির প্রভাবে, এক সত্যধর্ষের গ্রচার-চেষ্টার ফলে দেশের 
এই সহনশীল সমাজের নিষ্নস্তরের লোকের! যখন দলে দলে মুসলমান ধর্মের পতাকাতলে যাইবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল -যখন সেই আোতে লকলে গা-ভাসান দ্দিতে লাগিল, তখন কে সেই বন্যার 
উলতরঙ্গকে রোধ করিতে পারিয়াছিলেন? দে আমার জীব-প্রীতির প্রতিষ্ঠাতা, সহানুভূতির 
পুর্ণ প্রতীক শ্রীশ্রীমন্ মহাগ্রত্ শ্রীচৈতন্তদেব। 

সেই চৈতন্য, এই সংবিৎ কি করিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন, ইঙ্জিতে সেই 
কথাটারই একটু আলোচনা করিব ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবা'র চেষ্টা করিব নাম ও প্রেমধর্মের মাহাত্য। 
কি করিয়! তিনি বাঙ্গালী জাতিকে এক সুত্রে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন? আবার তখনকার 

দিনের অনুরূপ দিন আসিয়াছে, যখন হিন্দু-মুপলমানের ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়াছে, আবার যখন 
জাত্যভিমান, ধনাভিমান প্রভৃতি বলঘৃপ্ত অতিকায় হস্তিরপী অভিমানগুলি মাঁথ1 তুলিয়া 
দীড়াইয়াছে। এস্থলে মহাপ্রভূ-গ্রব্তিত কথা আলোচন] করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বর্ণাশ্রমধর্মী ঠাকুর আবার যখন দেখিলেন, ত্রাক্মণগণ বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাজ্য ঘোষণা 
করিতে গিয়া ভেদ-বুদ্ধিবশে বিদ্বেষের অনল উদ্দীরণ করিতেছেন, সমাঁজসংস্থিতির দিকে লক্ষ্য 
না রাখিয়! ধ্বংসের পথে সমাজকে লইয়৷ যাইতেছেন, তখন ব্যথিতহৃদয়, পরম কারুণিক দয়াল 
ঠাকুর আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম বুঝাইবার জন বদ্ধপরিকর হুইলেন। আমার কুশাগরবুদ্ধি 
ঠাকুর সংসারাভিন্ ব্রাহ্মণদিগকে বুঝাইবার অবকাশই দিলেন না যে, তিনি সমাজে কি 

পরিবতনই আনিতেছেন। তদানীন্তন ব্রাঙ্গণেরা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাহাদের ম্তবাদে 

বাঙ্গাল! দেশে তথা সারা ভারতবর্ষে কি নুতন ধারণার স্ষ্টি করিল; তাহাদের মতবাদ বস্তার 

মুখে তৃণের মত ভামিয়া গেল। তিনি জলদ-গন্তীরমন্ত্রে বলিলেন, 

“চগ্ডালোহপি দ্বিজোত্বমঃ হরিতক্তিপরায়ণ:1% 

তিনি বলিলেন হরিতক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ট, জন্মগত অধিকার অপেক্ষা, 
ধর্মগত,অধিকার প্রশংসনীয়_শ্রেষ্ঠ। তিনিই বাঙ্গালাদেশে প্রথম শুনাইলেন,- 
নী "নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য | 

সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 

যেই জে, সেই বড়, অতক্ত হীন ছাব। 
কৃষ্ণ ভঙ্গতে লাই জাতি-কৃলাি-বিচার |% 

জাতি, কুলের বিচার মানবের শ্রেষ্ঠব-জ্ঞাপক নয়--প্রকত মনুষ্যত্ব - প্রকৃত ধর্মই 
মানবের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিচায়ক | 

ভগবান স্রীপ্রীচৈতন্তদেব তথা-কথিত বর্ণাশ্রমধর্মের স্থলে স্থাপন করিলেন ধর্মাশ্রয়ী বর্ণ। 
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জগতের এক বর্ণের স্থান থাকিবে-_সে বর্ণ নিরূপিত হইবে ধর্মের ভিতর দিয়া। এক কথায় 

ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। জগব্বাসীকে নূতন শিক্ষা 

দান করিলেন) ভ্রান্ত মানব, ধর্মের পথে অগ্রমর হও) অনন্তশরণ হুইয়! শ্রীকষেে শরণ লও। 

তাহারই প্রীমুখে আমর! শুনি, 

£এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম। 

অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষৈকশরণ |, 

আর প্রীকৃষ্খই ত স্বয়ং ভগবান্-_ 
'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 

সর্ব অবতারী সর্বকারণ-প্রধান ॥ 

অনন্ত বৈকৃঠ আর অনন্ত অবতার | 

অনস্ত ব্রন্মাণ্ড ইহা! সবার আধার | 
* আর তিনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, 

'তগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি উপাঁয়। 

শ্রবণাদি তক্তি-_কৃষ প্রাপ্তির সহায় || 

সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম। 
সাধন-তক্তি হৈতে হয় প্রেমের উগ্দম ॥' 

্রশ্ীচৈতন্য চরিতামূৃতের মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে নাম সম্বন্ধে স্পষ্টই ত 
গ্রীমাণ রহিয়াছে £- 

'নাষ বিগ্রহ শ্বরূপ তিনি একরূপ। 

তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদাননম্বরপ ॥ 
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্েে নাহি ভেদ | 
জীবের ধম? নাম, দেহ, স্বরূপ-বিভেদ ॥" 

আবার হরিভক্তি বিলাসে একাদশ বিলাসে বিষুধমেণত্বর বচনে পাই-- 
নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যে। রসবিগ্রহঃ। 
পূর্ণ; শুদ্ধো নিত্যমুক্তোইহিনাত্া নামনা'মনোঃ | 

নাম-চিন্তামণিই কৃষ্ণ, তিনি জ্ঞানন্বরূপ, রসন্বরূপ, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ; তিনি নাম ও নামধারী 
উতয়ের অতিষ্নাত্বা বলিয়া অভিহিত। 

কলিষুগের ধর্মই হইল কৃষ্ণনাম-সংকীতনন। গ্রীচৈতন্তচরিতামূতের মধ্যলীলায় আমরা 
দেখিতে পাই-- 

'সত্যযুগে ধ্যানধর্ম করায় শুর্ুমূতি ধরি। 
কার্মকে বর দিল] যেহেো৷ কূপা করি ॥ 

রুষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী। 

ত্রেতার ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥ 
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কৃষঃপদার্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম। 

কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চনাকর্ম। 

এই মন্ত্রে (নিমন্তে বানুদেবায়' ইত্যাদি ) দ্বাপয়ে করে কৃষ্টার্চন। 

কষ্নাম মংকীত্ন কলিষুগের ধর্ম ॥ 

পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবত্ন। 

প্রেমতক্তি দিয়া লোকে লঞ্চা ভক্তগণ ॥ 

ধর্মগ্রবত'ন করে ব্রজেন্ত্রনন্দন। 

প্রেমে গাঁয় নাচে লোক করে সংকীতণন ॥ 

আর তিন ধুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়। 
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥” 

নামের বন্যায় সারা বাঙ্গালাদেশ তাপিয়া গেল-পাষগুগণ দলিত হুইল-_ প্রেমের 
ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় বাঙ্গালার-_বাঙ্গালার কেন, সারা ভারতের লোক ভক্তি- 
রসাস্বাদনে ধন হইল-_কৃতার্থ হইল। বুঝিল-_ 

“তুক্তি বিন কৃ্ণে কতু নাহি প্রেমোদয়। 

প্রেমবিন্ন কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অন্ত হইতে নয় ॥” 
অর বুঝিল-_ 

“তজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । 

কৃষ্ণপ্রেম দিতে কৃষ্ণ ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীতন। 

নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন ||” 
নাম-সংকীতন করিতে করিতে মানস-কমলে প্রেমের উতদ্তব হুয়। কি করিয়া এই 

প্রেম জন্মিতে পারে তাহাও আমর! অন্তযলীলায় এইভাবে দেখিতে পাই £-__ 

'যেরূপে লইলে নাম গ্রেম উপজয়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায় ॥। 
উত্তম হঞ। আপনাকে মানে তৃণাধম। 

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষলম ॥ 
বৃক্ষে যেন কাটিলেই কিছু না বোলয়। 
শুখাইয়। মেলে কারে পাণী ন! মাগয় ॥ 
যেই সে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্মবৃষ্টি নহে আনের করয়ে রক্ষণ | 
উত্তম হঞ| বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান || 
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। 
রুষের চরণে তার প্রেম উপজয় | 
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সমাজে হিংসা, স্বণা, ঘেষের স্থান কোথায় ভাই--জীব যখন কৃষ্ণ-অ ধিষ্ঠান_-জীবে যখন 
শীরুষ্ণ অধিষ্ঠিত তখন জীবকে দ্বণা করিবার তুমি আমি কে তাই? “জীবে সম্মান দিবে জানি 
কৃষ্চ-অধিষ্ঠান”'__এই মূলমন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে স্বণা, দ্বেষ, হিংসা কোথায় পলাইয়া 
যাইবে! হে তাঁরতবাসী, তুমি আবার উঠিবে, যদি তুমি মহাপ্রভুর বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া 

জীবে সন্মান দিতে পার। হে, হে ব্রাঙ্মণ-তারত, আচগাল নীচ জাতিদের সম্মান দিতে শিক্ষা 
কর---মহাপ্রভূর ধর্ম আচরণ কর, নিজে ধন্য হইবে-_একতায় বল পাইবে-_জীবের ভিতর 
শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া অননুস্ূতপূর্ব আনন পাইবে--প্রেম-রসে মশগুল হইয়া 
যাইবে। মহাপ্রভূর শ্রীমুখের বাণীতে তোমার শাস্ত্রের অন্তথাচরণ করে নাই--তরঙ্গবৈবর্ত 
গুরাণ স্পষ্টই বলেন--- 

"কমণা ব্রাঙ্গণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম। 

স্বধর্মনিরতঃ শুদ্ধ স্তম্মাদ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥'' 
অর্থাৎ কমের দ্বারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হওয়! যায়। যিনি সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা করেন, 

যিনি স্বধর্মনিরত ও আপাপবিদ্ধ, শুনব, তাহাকে ত্রান্মণ বলা যায়। আবার আমরা শ্রীতগবানের 
মুখেই শুনিয়াছি__চতুবর্ণং ময় স্থষ্ং গুণকর্মবিভাগশ+৮-__জীবের সত্বাদি গুণ ও উৎকৃষ্ট অপকষ্টতা 
কমের বিভাগানুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে। 

শ্রীঙগবান্ ্রীমস্তাগবতে বলিয়াছেন-_ 

“নামযুক্তজন[ঃ কেচিৎ জাত্যন্তরসমন্থিতাঃ | 

কুর্বস্তি মে যথাগ্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ ॥% 

বেদজ্ঞ বিপ্রেরাও আমার প্রিয়-সম্পাদনে সমর্থ হন না, কিন্তু হরিপরায়ণ নীচ জাতি- 

গণ আমার শ্রীতি-সম্পাদন করিয়া থাঁকেন। তাই আমরা গোরার মুখেও শুনি-_ 

হরিতক্তিপরায়ণ চগ্ডাল ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। গীতাতেও শ্রীতগবানের শ্রীমুখে আমর! 
শুনিতে পাই £-_ 

“মাং হি পার্থ! ব্যাপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 

ত্িয়ে! বৈশ্তা স্থা শৃডা। স্তেইপি যাস্তি পরাংগতিম্ 
সী, বৈশ্ঠ, শূদ্র কিংবা! কোন পাপযোনি জাতি, আমাকে আশ্রয় করিলেই পরমাগতি 

প্রাপ্ত ছন। মেই এক কথা--হরিভক্তিপরায়ণতার কথা-_হুরিতক্তিপরায়ণ হও, ভাই। নাম ও 
নামী অভিন্ন জানিয়া দেব, থিজে ভক্তিমান্ থাকিয়া! হরিভক্তিপরায়ণ হও । তাহা হইলে তুমি 
জীবে প্রকৃত সম্মান দিতে পারিবে । 

আর আমাদের বিশ্বাস, অন্য যে কোন কারণেই ভগবানের সেই কথা-- 
পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশধাম । 

সর্বত্র গ্রচার হইবে মোর নাম | 
জগতে প্রচারিত হউক ন! কেন, এই জীব-প্রীতি ও জীবকে প্রকৃত সন্মান দিবার জন্ত জগতের 

ভিতর তাছার নাম চিরম্বরণীয) চির-বরেণ্য হইয়া থাকিবে। 



৪৩ শ্রাভাতী ১ [ ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

(২ ) 

লীতা-কব5* 
্ীজিতেন্দ্রনাথ বন্ধ, গীতার তব 

যাহ! পরিধান করিলে শক্র-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শন্ত্াদি হইতে আত্মরক্ষা কর! যায়, তাহাকে 

কবচ বল] হয়। গীতার রহন্ত উদ্ঘাটন করিতে হুইলে, গীতা-কবচ দ্বারা সর্বপ্রথমে নিজেকে 

শোধন করিয়া লইতে হয়। যিনি গীতাতত্ব অনুভব করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহার পক্ষেও 

বাহ্ ও আত্যন্তরিক নান! প্রবল শক্র বি্যমান রহিয়াছে । ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 

করিয়! গীতাতত্বে প্রবেশ করিতে হইলে, গীতা-কবচ তাঁহার পক্ষে অবশ্ত ধারণীয়। 

দেবী-কৰচে উক্ত হইয়াছে যে,_ 
জপেৎ সগ্তশতীং চণ্তীং কৃত্বা তু কবচং পুরা । 
নিবিষ্বেন ভবেঘ সিদ্ধিশ্গ্ী জপ সমুত্তব! ॥ 

অর্থাং__সপ্তশতী চণ্ডী পাঠের পূর্বে এই কবচ পাঠ করিতে হয় এবং যাহারা এই 

কবচ দ্বারা আবৃত হইতে পারেন তীহারাই নিখিগ্ধে চণ্ডী জপদ্বার! সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। গীতাকে 

বুঝিবার পক্ষেও সেই বিধিই অবলম্বনীয়। সকল দুঃখ নিবারক পুণ্য প্রদ গীতা কবচে রক্ষিত মুগ 

নির্ভয়ে জীবন-ুদ্ধে জয়লাত করিতে পারিবে, ইহা! আমি বিশ্বাস করি। গীতা কবচে যড়ঙ্গ রক্ষা 
করিবার বিধি ও কৌশল বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই কৰচের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 
প্রীগীতার ৬টি মূল গ্লোকের উল্লেখ আছে । গীতা-কবচের মুলমগ্্ হইতেছে (যাহা গীতা 
উপলব্ধি বিষয়ে অত্যাবস্তকীয় ) যে, ইহাকে জপ স্বরূপ পাঠ করিলে, জীবনের সকল ছূর্গীতি 

হইতে পরিত্রাণ লাত করিবার 'অলৌকিক রহস্ত জান! যাইবে। 
গ্রচলিত গীতার সংস্করণে গীতা-কৰচের কোনই উল্লেখ নাই। যদিও চণ্ডীর কবচ 

আছে, কিন্তু গীতা-কবচের উল্লেখ আমি কুত্রাপি দেখি নাই । 

সুধী সমাজে ইহার প্রচার হইলে, জ্ঞানী মনুষ্যগণ ইহা! আলোচনা! করিলে, সাধারণের 

ইহার দ্বারা উপকার হুইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া, আমি ইহা প্রকাশ করিলাম | 

সম্পূর্ণ কবচটা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

শ্রীরস্ত 

নীভগবদ্ গীত কবচ ॥ 
ও অন্তাঃ ভগবদ্গীতায়াঃ শ্রীবেদোব্যাসো! তগবানৃষিঃ অহু্,পাদি ছন্দাংসি। শ্রী 

০০ 

* তাঞ্জোরের মহারাজা সরফোজির সরম্বতিমহল গ্রন্থাগারে তেল ভাষায় লিখিত 

গুঁথি হইতে এই গীতা-কবচটী সংগৃহীত হুইয়াছে । 
83010261118 ০8819895 ০ 11464, 1856 1868. 

০. ০6 9151৫608955. ঠ৪৮০1:-৪৫060% 0, 

এই কবচের দমকল গোওীলনিবানী রাজবৈণ শ্রীজীবরাম কালিদান ধীর রিট হইতে প্রাণ্ত। 



ফান, ১৩৪৬ ] গীতা কবচ 88১ 

বাস্থদেবঃ পরমাত্মা দেবতা অশোচ্যান্ অন্বশোচঘ্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীছং স্্বধর্মান্ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ অহং ত্বা সর্বপাপেত্যো যোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ইতি 
কীলকম্ মচ্চিততঃ সর্বহুর্গীনি মত্প্রসাদাৎ তরিষ্যসি ইতি কব্চং এবং প্রকারেণ শ্রীগোপালকৃ্চ 
ৰাস্থদেব তগবৎ প্রীত)র্থং কৰচজপে বিনিয়োগঃ | 

শ্রীমজ,জ্ঞানাত্বনে শ্রীককষ্ণায় অঙুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। 
শ্রীমদৈশ্বর্যাঝনে বৈশ্বানরায় তর্জনীত্যাং স্বাহা। 

শ্রীবাহ্দেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। 
শ্রীমদ্বলাত্মনে বলভ্দ্রায় অনামিকাত্যাং হুং। 

শ্রীমত্ৈজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় কনিষ্ঠিকা ভ্যাং বৌষট.। 

শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাওীবধন্থিনে শ্রীমদ্ অর্জুনায় 

করতল কর পৃষ্ঠাত্যাং ফট. । 

ইখং হৃদয়াদি ন্যাসঃ 
যে। গীতানাং সমূহেন শ্রোতুমিচ্ছতি পাগুব। 

স্বহৃদি ষষ্ঠটকঃ গ্লেকৈঃ স্তত এব নসংশয়ঃ ॥ 

ওঁ নমে! নারায়ণায়েতি করসুদ্ধিং কৃত্ব! 

মণিবন্ধে প্রকোর্ঠে চ কুর্পরে হস্তয়োস্তলে। 
করাগ্রে করপুষ্ঠে চ করস্তুদ্ধি রুদাহৃতা ॥ 

ওমিতি মূল মন্ত্রেন ত্রিঃ প্রাণায়ামং কৃত্ব। 

রেচক ত্রয়ং কৃত্বা। 

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বারংবারমন্ুম্মরণ. | 

যঃ পরিত্যজতি দেহং সযা'তি পরমাং গতিং ॥ ১ 

সর্বতঃ পাণিপাদং তত সর্বতোইক্ষশিরোমুখং। 

সর্বতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২ 

ইতি হৃদয়ায় নমঃ ॥ 

প্রীমদৈশ্বরাতবনে ছন্দসে শিরসি স্বাহা। 
স্থানে হৃযীকেশ তব প্রকীত] 

জগত প্রহব্যত্যন্ুরজাতে চ। 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশে দ্রবস্তি 
সর্বে নমন্তস্তি চ সিদ্ধ সজ্ঘাঃ ॥ ৩ 

শ্রীমচ্ছজ্যাত্বনে শ্রীবেদব্যাসায় শিখায়ৈ বষট্। 
কবিং পুরাপমন্থশীসিতারমণোরণীয়াংসমমুপ্যরেদ্ যঃ | 

সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ | 
৮.৬ 



৪৪২ 

ভারতবর্ধ-_ 

শ্ীভারতী [ ছ্তীয় বধ, সপ্তম ঈংখ্য' 

শ্রীমদ্বলাত্মনে বলতদ্ররামায় কবচায় ভ্ং। 

যদাদিত্য গতং তেজ! জগন্তাসয়তেইখিলং। 

যচ্চন্ত্রমসি যচ্চা্রৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ |1৫ 
শ্রীমত্তৈজসাত্বনে শ্রকষ্ণায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। 

উধমুলমধঃশাখমশ্খং প্রাহুরব্যয়ম্। 

ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ॥৬ * 

ীম্বিজয়াত্মনে গা্ভীবধন্থিনে শ্রীমদভনায় নর ফটু। 
শুতৃভূব ম্বরোমিতি দিখন্ধঃ || 

ইতি খ্রীভগবদ্ গীতা কবচং। 

শ্রীকল্গায়পর্ণমন্ত || 

(৩) 
ন্িবিপ্ লহবাদ 

ভারতবর্ষের পরিমাণ ১১৭৭৩,১৬৮ বর্গমাইল; ইহার লোকসংখ্যা (১৯৩১ খৃঃ 

অঃ এর গণনানুযায়ী ) ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর £ অংশ। ট্হার মধ্যে সমস্ত করদ 
রাঁজ্যের পরিমাণ ৬৭৫১২৬৭ বর্গমাইল ও ইহাদের লোঁক সংখ্যা ৮১৩১০১৮৪৫। বাঁকী সব 

ইংরেজ শাসনের অন্তর্গত । 
সমগ্র ভারতের এই লোক সংখ্যার মধ্যে কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীর মংখ্যা কত তাহা 

নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে 
(১) হিন্দু-২৩৯,১৯৫১০০* (প্রীয় ২৪ কোটা ) অর্থাৎ লৌকসংখ্যার শতকরা ৬৮২ 

(২) বৌদ্ব--১২১৭৮৭১*০০ (প্রায় ১ কোটা) ৪ 

(৩) শিখ--৪,৩৩৬,০*০ (প্রায় ৪৩২ লক্ষ) 2 ১৭ 

(8) জৈন - ১,২৫২,*০* (প্রায় ১২২ লক্ষ) রি ০*৩৬ 

(৫) পারসীক-_১১০১০০* (প্রায় ১ লক্ষ) নি 2 

(৬) মুসলমাঁন- ৭৭,৬৭৮,*** (প্রায় ৮ কোটা) রম ২২১৬ 

(৭) খ্রস্টান্-_৬,২৯৭১**০ (প্রায় ৬২ লক্ষ) *** ১৮ 

(৮) প্রকৃতিবাদী--৮১২৮*,০০০ (প্রায় ৮৩ লক্ষ ) চা ২৪ 

হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পাঁরসীক ধর্মাবলম্বীদ্িগকে আর্যধর্মেরই বিভিন্ন শাখা বলা 
যাইতে পারে। সুতরাং ভারতে আর্ধধর্মাবলম্বী লোক শতকরা ৭৩'৩৯। প্রকতিবাদী জড় উপাসক 
প্রভৃতিকে বলা হয় 421703515, পাহাড়ী ও অশিক্ষিতদের মধ্যে এই ধর্ম প্রচলিত আছে। 

ইহাদের অনেকেই বতণানে হিন্দুধর্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে €" দ্ধনেকে রন্টানও হইতেছে 



আমাদের কথ! 
আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি সাধারণের পাঠোপযোগী ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, এবং বিজ্ঞানের 

বিভিন্ন বিষয়মূলক পুস্তক বাঙলা ভাষায় বিরল। এই প্রুকার পুস্তক সংকলন আমাদের অন্তত 

উদ্দেস্ত । তদনুযায়ী বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্ত্রনাথ তর্কতীর্থ কৃত “ভ্টায় গ্রবেশ' নামক 

্ঠায়দর্শনের একখানি প্রাথমিক পুস্তক মুক্রিত হইতেছে। শ্রীভারতীর গ্রাহক ও পাঠক বর্গের অন্য 

ইহার গত সংখ্যা হইতে এই পুস্তকখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। দেবতত্বমূলক 

এই প্রকার গ্রস্থের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যচরণ বিগ্যাভূষণ লিখিত “সরস্বতী” ১ম খণ্ড পূর্বেই 

প্রকাশিত হইয়াছে। “গণেশ' সব্ধী় এই প্রকার পুস্তকও মুদ্রিত হইতেছে এবং ইহা ধারাবাহিক 

ভাবে শ্্রীভারতীতে প্রকাশিত হইতেছে। বিস্তু বিস্তাভূষণ মহীশয়ের অসুস্থতা! নিবন্ধন ২।১ মাস 

ইহা! প্রকাশিত হয় নাই। আগামী সংখ্যা হইতে ইহার পুনঃ গ্রকীশ হইবে। 

দঃ %ঃ সঃ সঃ 

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ইতিহাস প্রণয়নে কুরুক্ষেত্র ুদ্ধকাঁল-নির্ণয় বিশেষ 

্রয়োজনীয়। ইতিপূর্বে শ্রীভারতীতে অধ্যাপক 'জীপ্রবোধচ্দ্র সেনগুপ্ত মহাশর এই বিষয়ে 

একটি গ্রবন্ধে এই যুদ্ধ কাল নির্ণয় ও কলিযুগের আরস্তের সময় নিধরিত করিয়াছিলেন। তারপর 

শ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই তারতঘুদ্ধকাল-নির্ণয় বিষয়ে তীহার গবেষণা লিপিবদ্ধ 

করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন বতগ্মান সংখ্যায় এ প্রবন্ধটি শেষ হইল। “ভক্তের বিরহ' নামক 

যে প্রবন্ধটি কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হুইতেছিল তাহাও এই সংখ্যায় শেষ 

হইল। ডষ্টর বটকৃষ্চ ঘোষ আচার্য শান্ত রক্ষিত ও কমল শীল নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতবাদের 

উপর ভিত্তি করিয়! “কার্য ও কারণ” সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পিখিতেছিলেন তাহার দ্বিতীয় ও শেবাংশ 

এই সংখ্যায় শেষ হইল। এই প্রবন্ধে অনেক দার্শনিক কুট প্রশ্নের আলোচনা আছে সেম 

সাধারণ পাঠকের নিকট হয়ত ইহার কিছু কিছু দুর্বোধ্য হইবে। 
স্বামী শঙ্ষরতীর্ঘ ষতি মহাশয় 

“সংসার” নামক প্রবন্ধে সংসারের অনিতাত্থ প্রমাণ করিয়া! যাহাতে সাধারণ মাঁনবমণ বৈরাগ্যের 

ও ত্যাগের পথে ধাবিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। 

্ ৬ ্ 

এই ফাল্ন মাসে বত মান ভারতের ধর্মজগতে দুইজন মহাপুরুষ আবিভূত হইয়/ছিলেন 

_(ক) শীত্রীক্চ চৈতন্তদেব বা শ্রীগৌরাঙ্গ (খ) শ্রীশ্র
ীরামক্ৃষ্চ পরমহংসদেব। আর এই বাঙ্গাল।- 

দেশই এই ছুইজন মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধন্য হুইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকষ্চদেবের জীবনী ও উপদেশের 

একটি সংক্ষিপ্ত আভাস 'শ্রীভারতী/র গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় আছে। তাহার পৃত চরিতেব 

আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ ভবিত্বতে প্রদত্ত হইবে। বত শান সংখ্যা ্ীত্রীককফচৈতন্তের জীবনী 



888 শ্ীভারতী [ দ্বিতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্য। 

ও উপদেশ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। ্রীচৈতগ্কদেবের জন্মতিথি ফাল্তনীপুর্ণিমা আবার দোল 
লীলা বা হোলি উৎসবের জন্ত বিশেষ পুণ্যময়ী। এই “দোললীলা+ সম্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ গত 
বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রকার উৎসব প্রাচীন ও বতণ্নান কালেও 

"বসন্ত উৎসব” রূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন প্রবন্ধে 
আলোচনা করা যাইবে। শ্রীজিতেন্্রনাথ বন্থু গীতারত্ব মহাশয়-সংকলিত 'গীতা কবচ' নামক 
একটি অপ্রকাশিত বিষয় বত'গান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল | আশা! করি পাঠকবর্সের নিকট ইহ 
আদূত হইবে । বতশান সংখ্য] হইতে বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্তর্গত “বিবিধ সংবাদ' নামক একটি 
অংশ প্রকাশিত হইবে, ইহার মধ্যে শিক্ষা, কৃষ্টি ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত হইবে। আশ! 
করি, পাঠকবর্গ ইহা অস্থমোদন করিবেন। “সাময়িক সংবাদ? হইতে ইহা স্বতন্তর। 

যা ক ঁ ৬ এ 

ইয়ান রিসার্চ ইন[স্টটিউটু ইহার কার্যকরী মমিতির গত অধিবেশনে 'কলাবিস্তা 
বিষয়ক একটি বিশাগ স্থাপনের প্রপ্তাব গ্রহণ করিরাছেন। এই বিভাগ হইতে “কলাবিষ্া" 
নামক একটি পত্রিকাও ইংরেছীতে প্রকাশিত ভইবে। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ আগামী 
সংখ্যায় প্রকা'শত হইবে। ধর্ম, দর্শন, গর্ত হত্ব, ভারতায় ইতিহাস ও কৃষ্টি, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে 
যাহাতে অনুসন্ধৎম্থ ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন তাহার অন্ত ইন স্টটিউট্ 
ব্যবস্থা করিতেছে। যাহারা এই প্রকার 3৮৫৫5 61:515 এ যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন 
তাহারা ইন[ স্টটিউটের সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন| 

গী গা সঃ গঃ রঃ গা ্ঁ গা 

ডন্তর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় সম্প্রতি রয়েল এনয়|টিক সোলাইটা অফ. বেঙ্গলের 
“ফেলো” ( সদস্ত ) নির্বাচিত হুইয়াছেন। ভিন ভারতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টি মুলক বনৃগ্রন্থের গ্রণেতা। 
এই সব কার্ধে তাহার প্রচেষ্টা, বদান্ততা ও উৎসাহী ভারতের জমিদারবর্সের অনুকরণীয় 
ইন[স্টটিউই বহু বিষয়ে তাহার নিকট উপকৃত। তাহার এই সম্মানে ( যদিও বহুপুবেই 
তাহাকে ইহা! দেওয়া উচিত ছিল) আমরা আত্তরক আনন অনুভব করিতেছি। 



পুত্ম্ষ ভলহ্ার্লোচ্কব্লা 
কৰীর পন্থা_্ব!মী ভূমানন্দ প্রণীত। কলিকাতা ১নং গার্ডেনার লেন হইতে প্রীশিব 

নাথ গঙ্গোপাধ্যায় কৃকি প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪১। মূল্য ।* আনা। 

আলোচা পুণ্তিকাখানির প্রণেতা শ্রীমৎ স্বামী ভূমানন্দ পরমহংসদেব কামাখ্যাস্থ 

কালীপুর আশ্রমের 'ধ্ক্ষ! তিনি কবীরের দৌহাসুপ্রি" একত্র করিয়া তাহাদের বাঙ্গাল! 

অনুবাদ সহ পুণ্তক[কারে গ্রকাশিত বর্ম ছেন। " বেদান্তদর্শন ও গীতার উঠ্র্দেশের সহিত 

কবীরের উপদেশের ক্রিপ মিল আহে, তাহা প্রদর্শন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে 

দর্শনা? গ্রন্থ হইতে অনুরূপ শ্েক সকল উদ্ধত কিয়া লেখক পুস্তকাখানিকে পাঠকগণের 

নিকট বেশ আদরণায় করিয়াছেন, কবীর তাহার শিগ্যবর্গে! মধ্যে যে সাধন প্রণালী 

গ্রচ্লত করিয়াছিলেন, তাহাই “কবীর পদ্থ/ ন[মে পরিচিত। কবীরের উপদেশগুলি 

তীহার দ্রোহাবলীর মধ্যেই আবন্ধ। আমর! স্বমাজি প্রণীত এই পুস্তিকাখানি হইতে কবীরের 

ধর্ম ও সাধন প্রণালার বিষয় অনেকট। জ্ঞাত হইতে পারি। স্বমীজির উগ্ভম গ্রশংসনীয়। 

স্রীযুগলকিশোর পাল 
মীরাৰাঈ-_স্ব মী ভূমানন্দ গণীত (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা )। 
কলকাতা পি ৬৪ মনোহর পুকুর রোড হইতে শ্রীশবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কতৃক 

প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ।১/*+১*৩। মুল্য ॥* আনা। (১৩৪০) 

মীরার জীবন] সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে । স্বামীজ ইতহাস ও নান! পুস্তক হইতে 

তথা সংগ্রহ কররয়া মীর র ভীবনী ও তত্রচিত দৌহ!বলী এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত 

করিয়াছেন। স্বামি নধারণ করিয়াছেন মীরার জন্মকাল ১৫৫৫ সম্বৎ বা ১৪৯৯ খ্রীন্টাব্দে। 

কোন কোন লেখক ম'র।র জন্ম ১৬১৯ খান্টান্দে মাব্যস্ত করিয়াছেন, স্বামাপ্জরি অলেক প্রমাণ দ্বারা 

প্রদর্শন করয়।ছেন যে, এই মত একেবারে অনুলক। টড সাহেব মীরাকে রাণা.কুস্তের রাণী 

বলিয়া সাব্যস্ত ক'রয়। গিয়াছে এবং পরবতী অ.ন$ লেখক টড সাহেবের মতকে তিত্তিকরিয়। 

তাহাদের পুস্তকে মীরাকে রাণাকুস্তের পত্বী বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামীজি আলোচ্য 

পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন, মীরার স্বামী ছিলেন--মহারাণা কুস্তের প্রপৌত্র ভোজরাজ। এই 
ভীবনীগ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার &তিহাসিক মুলা আছে। 

মীরার জীবন প্রেম ও শক্তির জীবন। কেহ কেহ বলেন মীরাব।ঈ পূর্বজন্মে তগবান্ 
শ্রীকষ্ণের সখী ছিলেন। মীরার দৌহাগুলি অতীব মধুর ও প্রেমতকিব্যপ্রক। আমরা এই 
ভজিপূর্ণ জীবন কা:হনীর বহুল প্রচার কামনা করি। শ্রীযুগ্নলকিশোর পাল 
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টি বেদে |] 

১। খখেদ সংহিতা সাম বিরচিত' ভাম্যসমেত|। দ্বিতীয় ভাগঃ। ২-৫ 
মগ্ডলানি। পুণাবৈদিক সংশোধন মণ্ডল কক প্রকাশিত। 

ধর্ম ও দর্শন 
| 41128 101110571416৩--0, রী &0ভা5, 

৩। 73505755216 --112298 4[20095210 ) 1 00৫ ডহ580108 ০1 911 

[২৪৫179৩0৫20 [৮0 ৮০1 3, ৫16, 20 ৬০ 11০ 0ক5০591 ( 01115515105 ০£ 11550: 0, 

[41102910. চ05%, 591151016 962 1010, 79 ), মহীশূর | 

৪। নব্যস্থৃতি প্রশ্নোত্তর বিবেক - ২ খওড। শ্রীআগুতোষ কাব্য ব্যাকরণ স্থৃতিতীর্থ 
করৃকি সম্পার্দিত। কলিকাতা । 

৫। ব্রহ্ষবজ্ঞান__ন্বামী অভেদ।নন্ন প্রণীত। কলিচাতা। 
৬। 08::01115 01191161126 10 0111151191110--5, [, 086০028৪) লগ্ন | 

সাঁহত্য 
৭1 910159 11) 7352029111,165121616 - 7, 2001055105৩) কলিকাতা । 

ইতিহাস 
৮। 17 9111510 0০07 111 0021106--111101)10581) 132115716৪) কলিকাতা । 
৯।| ড€:51905 [২016 11) 111019--91109191 0119066116৩, এলাহাবাদ। 

*প্ত্াভ্ডন্ন গভ্িক্ষা « 
ভ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কক সংকলিত 

[106 1001270 /১70 0275, ৬০] 11]. 1874 

[511095) 511 17215119, 80৫ 0112110--39 17:851110900 11008 751206, 
0.8.) 1715135 4050০865 17181 0০010 13011019085, 

কালিদাস ও শ্রীহর্ষের আবিহাব কাল লইয়া! আলোচনা । এই প্রপঙ্গে দণ্ডিরও সময় 

নিধণরণের চেষ্টা কর! হইয়াছে। কোন কোন লেখকের মতে কালিদাস শ্রীম্টের জন্মের ১০* 

বত্মর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্ণ্ডির জন্মস্ময় প্রায় ষ্ঠ শতাব্দীতে । কিন্তু এবিষয়ে 

কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। শ্রীহর্ষের জন্ম দ্র পবে। শ্রীহর্ষের খিগন' নামক গ্রন্থে 
কুমারিল তট্টের উল্লেখ আছে। কুমারিল ভটটরের সময় গ্রীস্ট য় ষষ্ঠ বা সণ্ডম শতাবীর মধ্যে 
হর্ষ ও চাদ সমসাময়িক ছিলেন। 

[01155100515 83001515016 99171155--এই প্রবন্ধে লেখক বৌদ্ধুগের স্থাপত্য 

শিল্পের একটা চিত্র প্রদান করিয়া গাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
[০06৩ 02 006 91011 ০01 91 ১৪09-01155418, চি ],. 05150 ৫৪ 

17101101185 14.1.0:5 & 0: 30101)25. 

সপ্তকোটাশ্বরের মন্দির 'পত'পীজ গোয়ার অস্তঃপাতী 'নৃতন নারতেম বা নারোগ্রামে 

অবস্থিত। আলোচ্য প্রবন্ধে স্তকো টাশ্বর স্থানের উৎপত্তি ও তাহার ংক্ষিত ইতিহাস আছে। 



আমন্লিক সাহিতা? মাঘ ১৩৪৩ 
৫ রত সাহিত্য, 

ভারতবর্ষ _ িন্থা্ী সঙ্গীতি'ও বাংলার 'কীত'ন 
: -্রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর। এম্-এ|। 

প্রবতি-_বঙ্কিম-সাহিত্যে ছুইটা আদর্শ নারী- শ্রীস্তধীর কুমার ঘোষ । 

॥ -_পটুয়া-সঙ্গীত--৬দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট,। 
. শাবিগ্তাসাগর ্ৃতি_-প্ীরীন্্রনাথ ঠাকুর 

উদ্বোধন__মেরি ম্যাগ ডালেনের দীক্ষা-_শ্রীরমনী কুমার দত্বগ্প্, বি, খল / 

গদয়াচল--তেজাল সমস্তা-_শ্রীআশুতোষ তট্রাচার্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রী 1 

». - ভ্রমণ ও ব্রমণ-সংহিত্য__-প্রীকিশোরীমোহন রায়, বি-এ। 
বঙ্গত্রী-__মানবের নব আর্বকার-_্রীলতোত্ কুমার চক্রবর্তী । 

॥» -_সত্যতা'* প্রতীচ্য ও প্রাচ্য- শ্রীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়। 

» --শিব সংকীতন, চণ্ডিকা মঙ্গল ও অন্ন মঙ্গল _প্রীতিদিবনাথ রায় | 
ধর্ম ও দর্শন 

তাঁরতবর্ষ-“শ্রীচৈতন্ঠ-চরিতের উপাদান” সম্বন্ধে বক্তব্য 
মহামহোপাধ্যায়-শ্রীফণিভৃষণ তর্কবাগীশ। 

পরিচয়-_পিতৃযান ও দেবযান--প্রীহীক্ত্রনাথ দত্ত। 

» -ক্ষণিকবাদ -শ্রীবটকৃষ ঘোষ। 

উদ্বোধন--গ্রীপ্রীরামকৃষ ভাবামৃত--অধ্য।পক শ্রীগোরাঙ্গ গুণ । 

১. পঞ্চদশী--পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় | 
শিবম্-_শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈত বেদান্ত--অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ, ৃ 

পি আর-এস, পি-এইচ-ডি। 
»  অহ্বৈত বাদীর আত্মরক্ষা-_পণ্ডিত শ্রীরাজেন্ত্রন।থ ঘোষ, বেদান্ত ভূষণ। 

»  স্বতত্ত্রাস্বতত্্বাদ-_ডাঃ গ্রানিশিকাস্ত গাঙ্গুলী, এম-এ। 

.. ইতিহাস 
তারতবর্ষ--কৌলীন্ত প্রথা--ওস্টর শ্রীরয়েশচন্্র মভুমদ্ার এম্-এ, পি-এইচ.২ডি। 

গ্রাচীন ইতিহাসের একপৃষ্ঠা--প্রীতারানাথ রায় চৌধুরী। 
পরিচয়__গ্রীক *সমান্ড ব্যবস্থার তূমিকা- শ্রীতপেন্্রনাথ দত্ত। 

ূ বিবিধ 

গ্রবত'ক--ভূত পরলোক - শ্রীহূর্গাশঙ্কর মহলানবীশ। 
বাংলার প্রাচীন বয়ণ-শিল্প ও বাণিজ্া-্রীপ্রীশচন্ত্র গুহ। 
»স্পপ্রদর্শনী ও জীতিগঠন--প্রীতূবারকান্তি ঘোষ। 
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, বিবিধ 
উদ্বোধন-_স্বামীজীর স্থৃতি-সঞ্চয়ন-স্বামী নির্লেপানন্দ। 

বঙ্গত্রী__মধ্য বঙ্গের বিধবা পল্লী-অপ্চলৈর পুনঃ-সংস্কার-শ্রীহরিদান মিন্র। 

সাহিত্য পরিষৎ-পক্জিকা 

৪৬শ ভাগ, দ্বিশীয় সংখ্যা । 

মুসলমান-যুগের ভারতের এঁতিহাপিকগণ (দস্ৃতীয় স্তবক ) 
ত ৮ য়ন সরকার, এমএ ডি. লিট। 

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ-__গ্লীরজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | : : 

দুর্গাদেবী__শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ব। 
মনিরের অন্তর -- শ্রী নর্মলকুমার বহ্থু। 

পাচু ঠাকুরের পাচালি--শ্রীচস্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ। 
গপেযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি__শ্রীবেনীমাধব বড়া, 

. এমএ, ডি-লিট। 
বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় (৩)-শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্ধানিধি। 

বাংল! গঞ্ছের প্রথম যুগ (৬)- শ্রীসপ্জনীকান্ত দাস। 

খোদাই কার্ষে বাঙালী-্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

সাস্মন্সিক্ষ $নহম্বাদ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাধিক সমাবতর্ন উত্সব-গত ংরা মার্চ কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বাধিক সমাবতর্ন উৎসব কলিঞাতা বি্ববিগ্ভালয়ের চান্সেলার বাঙলার গভর্ণর 

বাহাদুর স্তর জন হার্বাটের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মহীশৃরের 
দেওয়ান বাহাছুর গ্তর মির্জা ইস্মাইল এই উৎসবে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। 

মাতৃভাষাই মিলনের ভিত্তি-স্তর মির্জা মুস্মাইল কঙ্সিকাতা মুগলিম ছাত্র সমিতির 
এক ভাতে বন্তৃতা প্রসঙ্গে মুমলমান যুবকদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন-_বাংলাদেশে হিন্দু- 

মুসপ্রমানের মিলনের্, ক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাবা 

এক ।.& * এই মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মুসলমানের মিলন নিবিড় হইতে পারে। 

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচন ৬ অধিৰেশব__মৌলন: 
আবুল কালাম আজাদ রামগড় কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত ৪ | 

আগামী ১৯শে মার্চ হইতে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন আর্ত হইবে । 

বন্ধিম ভবনের দ্বারোদঘাটন-_২৬শে ফাল্ভুন রবিবার বহ্কিমচন্ত্রের কাটল গাড়ান্থ 
বৈঠকখানা। যেখানে বিয়া তিনি অনেক গ্রহ্াদি রচনা করিয়াছিলেন, সে বৈঠকখানা সম্পূর্ণ 

সংস্কত হইয়া তাহার শ্বতি উদ্দেশ্য সমপিত হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই উৎসবে 
ফেগদান করিবার জন্ভ দেশবাসীকে আবেদন করিয়াছেন । 



৬ রও 

ছ্িতীস্ত্র বর্ম ী ৩৪৩ জন অঅগ্ুঙম সহখ্যা 

গণেশ 
ছা না ( পূর্বাহবৃত্তি ) 

| স্*. অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ 

খরীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারস্তকালে ফা-হিয়ান চীনে প্রত্যাবত্ন করেন। ভারত- 

ত্যাগের সময় তিনিই গণেশমুত্তি চীনে লইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ ধারণ! করিবার সঙ্গত 
কারণ আছে। কারণ এসময় চনে যে মূততিটী গিয়াছিল, ভারতীয় সংস্কতির নিদর্শনন্বরূপ 
যে সমুদয় দ্রবা ফা-হিয়ান লইয়া খ্রিয়াছিলেন তাহা সেগুলির একটী হওয়াই সম্ভব। 
এইরূপ পঞ্চম শতাবীতেই.যন্বোগুধ, বুদ্ধনন্দী-প্রমুখ বৌদ্ধ শ্রথণগণ-কর্ভৃক তিব্বতে গণেশমূ্তি 

আনীত হুইয়াছিল। ইহার! ৪৬* খ্রীন্টাবধে সিংহল হইতে ভারতের মধ্য দিয়া তিব্বতাতিমুখে 

যাত্রা করেন*। অবশ্থ স্বং-মুন্ ও হুই-সেং নামক চীনা পর্যটকদ্বয়-ক্ৃকও চীনে গণেশমূতি আনা 
সম্ভব ; ইহার যষ্ঠ শতকের প্রারস্ভে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ৫২২ খ্রীস্টাকে চীনে 

প্রত্যাবতন করেন। এই সময় অর্থাৎ পঞ্চম শতকে চীনে গণেশ-সংগ্কতির গ্রতিষ্ঠাকল্লে 

যে গণেশমুতি আনীত হইয়াছিল বা সপ্তম শতকের শেষার্ধে গণেশপৃজার প্রবতণন হইয়াছিল, 

তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। যুয়ন্-চোয়ডের ভারতত্রমণ-বৃক্তান্তে গণেশের 
কোন উল্লেখও পাওয়া যায় ন[। এমন কি, যুয়ন্.চোয়ঙের জাপানী শিষা দোশো জাপানে 

যোগবিগ্ার প্রবর্তন করিলেও তিনি গণেশ-সংস্কতির কোনোরূপ প্রচার করেন নাই। 
সপ্তম শতকের শেবভাগে ঈ-চিউ ভারত হইতে চীনে গ্রত্যাবত্ন করেন। ইহারও বিবরণীতে 

গণেশ বা গণেশ-সংক্কতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঈ-চিঙ যখন ভারতে আগিয়াছিলেন 
বা যুয়ন্-চোয়ঙ ভারতে ছিলেন, তখন গণেশ-সংস্কতি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার! 

নিশ্চয়ই গ্ণশ-সন্বন্ধে অল্পবিগুর অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবশ্বা বৌদ্ধ-সংগ্কতির প্রভাবে 
তাহার এরপ প্রডীধান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাহার ফলে অন্ত কোন সংশ্কতির উপর 

ন্ চ8755.: ৫81785 9506819/ 15. 
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তাহাদের বিশেষ কোন আসক্তি না আসাই স্বাতাবিক। বিস্তু গণেশ-স্স্কতির প্রতি তাহার 

যে অশ্রদ্ধ/পরায়ণ ছিলেন তাহাঁও জানিবার কোন উপায় নাই। তবে এক্ূপ মনে করা 

যাইতে পারে যে, তাহাদের উভয়ের কেছই চীনে গণেশ-সংঙ্কতি গ্রবতণনী করেন নাই বা 

প্রবতনে সহায়তা করেন নাই। 

মুযন্-চোয়ঙ্র পরে আরও অনেক চীনা পর্মটক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। 

ইহাদিগের অধিকাংশই যোগাচার-মতাবলম্বী। এই সমু ঘ্ুয়ন্-চোয়ঙ-পরবর্তী পর্যটকগণের 

মধ্যে স্ুয়ন্-চাও বেশ প্রতিষ্ঠা লা করিয়াছিলেন । এই নুখবন্চাওই চীনে গণেশমুতির 

আমদানী করেন এবং গণেশ-সংস্কতির প্রবর্তনও তাহার দ্বারা সংঘটিত হুইয়াছিল। ৬৪১ 

খরন্টাবে তিনি চীন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় চীনা রাজকুমারী 
ওয়েন্-স'ঙ তিব্বতের শাসনকত্রী ছিলেন। তীহারই সীঁহায়্যে ুয়ন্-চাঁও তিব্বত অতিক্রম 
করিয়া ভারতে আসিতে সমর্থ হন। ভারতে নালন্দা বিহারে তিনি: কিছুকাল ছিলেন। 

এখানে তিনি ভারতীয় তন্বশান্ত্র শিক্ষা করেন। নালন্দা তখন বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল বটে, 

কিন্তু ভারতীয় সংস্কতিগত শিক্ষার মধ্য দিয়! তাহার যথেষ্ট স্থবিধাই হইয়াছল। চতুর্থ শতকের 

মধ্যেই তত্ত্রধান ও উহার মন্ত্র, ধারণী ও মণ্ডলগুলি বৌদ্ধতস্তের অন্ততুক্তি হইয়া পড়িয়াছিল। 

ইহা হইতেই বৌদ্ধ “গুহসমাজ' রচিত হৃইয়াছিল। গুহাসমাজতন্ত্রেই উল্লিখিত হইয়াছে 

যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহার শিষ্যদিগকে অতি গুহা মন্ত্র “গণপতি-হৃদয়' শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

উক্ত “গুহাসনাঁজতন্ত্র নুয়ন-চ1ও নিশ্যয়ই শিক্ষা করিয়াছিলেন । ইহারই ফলে গণেশ-সংস্কতির 
প্রতি তাহার আসক্তি জন্মে। 

সপ্তম শতাব্বীতেই আর একটা “যোগাচাঁরঃ তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হুইয়াছিল। 

ইহাতে “সমাধির সাধনায় যোগাভ্যায়ের অর্থাৎ 'বৈরোচনগপ্রাপ্তির পন্থা প্রচলিত হয়। 

তন্ত্র হইতেই বৌদ্ধ দেবদেবীর আবির্ভাব হয় এবং উহার দার্শনিক পরিকল্পনা হইতেই পঞ্চ 

ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হুইয়াছিল। এই বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতাও অন্ততূ্ক 
হইয়া পড়েন, তন্মধ্যে গণেশ অন্ততম | 

যোগাচার ও উহ্থার গুহ্মত বষ্ঠ শতাবীর মধ্যে বিশেষ প্রসারলাভ করিতে 

পারে নাই বাউহার কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, যোগ বা বৈরোচনের সহিত সংযোগ 

জ্ঞানীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। ক্রমশঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে হিন্দৃতত্ত্রের প্রবেশলাত ঘটিলে 
যোগসাধনায় শক্তিপূক্ার আবির্ভাব হয়। ফলে “গুহসমাজে' শক্তি-সংঙ্কতির যথেষ্ট গ্রভাব 
আপিয়া পড়িয়াছে এবং উবার মণ্ডলে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ শক্তিকে 

দেখা যার। এখানে হিন্দু আদর্শানুযায়ী শক্তি স্ত্রীদেবতারূপেই পরিকল্পিত 'হুইয়াছেন। মূল 

দেবতার সহিত শক্তির পরিকল্পনা! অপেক্ষাকৃত ছোট করা হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রেও এই আদর্শ 

রক্ষিত হইয়াছে হিন্দু তন্ত্রের সমবধারণা! বৌদ্ধ তন্ত্রে গৃহীত হুইবার সময় যে কয়জন হিন্দু 
দেবদেবী বৌদ্ধ দেষগোষ্ঠীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন তাহাদের মধ্যে গণেশ অন্ততম) একথা 
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পূর্বেও বলা হুইয়াছে। অবশ্তী গণেশ মহাযান শাখার অন্তভৃত্ত হন নাই। বৌদ্ধতস্কে 
গণেশের শক্তি তাহার বাম জান্গুর উপর উপবিষ্টা। 

সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে তিব্বতরাজ অং-সম্-গম্নপো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা! গ্রহণ 
করেন। চীনা রাজকুমারী ওয়েন্-সে'ঙ ছিলেন বৌদ্ধ। এ-ছাড়া এক জন নেপালী বৌদ্ধ 
রাজকুমারীও মছ্িষী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহাদের দ্বারাই অং-সম্-গম্-পো বৌদ্ধ হন। সপ্রম 
শতকের তৃতীয় পাদে ভারতের পথে এনুয়ন্চচাও তিব্বতে উপস্থিত হুইবার একাদশ বর্ষ পূর্বে 
অর্থাৎ প্রায় ৬২৯ ্রীস্টাৰে তিব্বতরাজ: বৌদ্ধ শাস্ত্াদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্ত তো'ন্-মি 
সম্ভোটকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ গ্রন্থাদি লইয়া যাইবার সময় তোন্-মি 
সম্ভোট শক্তি-পৃজা সম্বলিত বহু তত্গ্রস্থও লইয়া যান। ইহাতেই তিব্রতে প্রথম তঙ্ত্রের গ্রবেশ- 
লাভ ঘটে। নেপাল হইতে হিমালয়-গিরিবর্জের মধ্য দিয়াই যে তিব্বতে তন্ত্রকে লইয়া যাওয়া 
হয় তাহার প্রমাণও আমর] পাইয়া থাকি ।* সপ্তম শতকের মধ্যভাগে জুয়ন্-চাও যখন নালন্দায় 

আসেন তন তিনি নিশ্চয়ই ভারতে শক্তি-সংস্কতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, 
প্রত্যাবত'নের সময় নেপাল ও [তব্বতে গিয়া! ভারতীয় ও তিব্বতীয় যোগাচারের বৈশিষ্ট্য ও 

পরম্পরের পার্থক্য সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

মধ্যযুগে তিব্বতে বোন্-পে| ধর্মের প্রচলন ছিল। অনেকের মতে এই বোন্-পো৷ 
ধর্মের সহিত সভ্যতার সংঅব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহ! একটী তান্ত্রিক ধর্মমত। 
মুতরাং যোগাচার মত অপেক্ষা শক্তিপৃ্জার প্রভাৰ তিব্বতীয়দের মধ্যে অধিকতর বিস্বৃত 

ছিল বলিয়াই মনে হুয়। তিব্বতীয় *যব-যুম” মুর্তি হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়! যায়। যোগাচারিগণ-কতৃ্কি গণেশ বৌদ্ধ দেবতারপে তিব্বতে প্রচারিত হুইবার পর 

হইতে যব-যুম মুতির বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাঁয়। হিন্দুর অন্ত কোন দেবতাকে শক্তির সমভিব্যবহারে 
তিব্বতীয়গণ গ্রহণ করে নাই, এক্ষেত্রে শক্তি-সহ গণেশকে মাত্র গ্রহণ করিবার মুলে কোন্ 

কারণ থাকাই সম্ভব। অবশ্ব যব-যুম মুতিতে গণেশের পরিকল্পনার কোন নিদর্শন 
আমরা পাই না। যব-যুম মৃত তিব্বতীয় পরিকল্পনা । তিব্বতীয় যব-যুম মুতি€তে 

কোথাও কোথাও হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট দেবতা ও তাহার শক্তিকে দেখা গিয়াছে । এইরূপ মুর্তি 

যে গণেশেরই মৃত" তাহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। তিব্বতের যব-ুম মুতির মত 

গুহ্ তান্ত্রিক দেবদেবীর মিলিত মুতি'র পরিকল্পনা চীন ও জাপানে অজ্ঞাত ছিল-তান্বর্ষে বা 

চিত্রকলায় তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া! যায় না। কিন্তু অন্তভাবে এই মিলনের আদর্শ চীন- 

আাঁপানে প্রবেশ করিয়াছে । সেখানে পুরুষ ওন্ত্রী দেবতার পরিবতে” ছুইটা গণেশ মুতিকে 

মিলিতভাবে দেখিতে পাওয়া! যায়। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও নেপালে প্রথমতঃ তান্ত্রিক 

দেবতার গ্রচলন ছিল। সেক্ষেত্রে চীন বা জাপানে যুগ্ম-দবতার পরিকল্পনার আদর্শ নিশ্চয়ই 

উক্ত তিনটী দেশ হইতে আসিয়াছিল এরূপ বিগ্বাস করা যায়। চীনে এই ধুগ্-দেবতার 
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নাম--কুয়ন্-সি-তি'এন্॥ জাপানী নাম-কঙ্গি-তেন। ছুয়ন-চাও চীনে কুয়ন্-সি-তি'এন্ 
মুতির গ্রবত্ক। ইনি এক জন রহম্তবাদী ও স্থপপ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভারতে আগমনের 

পূরেও চীনে রহম্তবাদিরপে ইছার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইহার গুরু ফা-নুন্-এর ধর্মমত ছিল-- 

ফা-সিঙ-নুঙ, অর্থাৎ প্ররৃতিবাদ। ভারতে আসিয়৷ হুয়ন্চাও নালন্দার আচার্য রত্বসিংহের 

নিকট হইতে তগ্রসাধনায় শিক্ষালাভ করিয়া যোগের সপ্তদশ সিদ্ধি লাভ করেন। ফিরিবার 
পথে তিব্বত সীমান্ত দরিয়া তিনি নেপালে আসেন। .নেপালে তিনি যথেষ্ট সমাদূত হন। 
অতঃপর তিব্বতের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিব্বতের শাসনকক্রী ওয়েন্.সেঙ তাহাকে খুব 

আদর-অভ্যর্থনা করেন ও বনু উপহার-উপটোৌকন দেন। এই উপহ।রসমূছের মধো নিশ্চয়ই 
যব-যুম মুতিতে গণেশের একটা মুতি ও উহার সহিত গণেশ-পুজ্জার তা্ত্রিক গ্রস্থাদিও ছিল। 
ওয়েন্-সেঙ গণেশের তক্ত ছিলেন এবং তিনি গণেশের জন্ত তিব্বতে একটা মন্দিরও করিয়াছিলেন। 

সুতরাং তিনি যে স্ুয়ন-চাওকে গণেশের মুতি্ দিবেন না, তাহা স্বীকার কর] যায় না। 

এখন দেখ! যাইতেছে, নুয়ন্চাওই চীনে গণেশ-মৃতি ও তন্ত্রম্মত গণেশ-পৃজার 
প্রবতক। ৬৬৪ শ্রীপ্টাবধে সুয়ন্চাও চীনে দেশে ফিরিয়া লো-য়াউএ উপস্থিত হন। 

এখানে চীন সম্রাট কাও-দুঙ তাহার প্রিয়তমা উপপত্বী উ-সে-তি'এয়েনের হাতে 

রাজ্যশাসনতার ছাড়িয়। দিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। অবশ্ত কাঁও-নুঙ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
ও এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। যুয়ন্চোয়ঙের একটা বৌদ্ধ অগ্নবাদগ্রস্থের ভূমিকা 

তিনিই রচনা]! করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনিই ন্তয়ন্চাওকে প্রথম 
৬৬৫ খ্রীন্টাৰে আদর-অভার্থনা] করেন। নুয়ন্চাও-এর নিকট হইতে তিনি নিশ্চয়ই 

তাহার (ন্ুয়ন্-চাওয়ের ) ভ্রমণের তান্ত্রিক অভিজ্ঞতা এবং ষুগ্রমৃতি গণেশ-পৃজার সার্থকতা 

ও গণেশের তান্ত্রক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য শুনিয়াছিলেন। অবশ্ত কাও-ন্থঙ মুয়নচাওএর 

নিকট হইতে গণেশ-পুজার তান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। জম্রার্ভী উ-সে-তি'এয়েনেরও ইহাতে আন্তরিকতা ছিল কি না তাহাও 
জানা যায় না। কিন্তু একটা প্রচেষ্টার স্থক্রপাত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় এবং 

এই প্রচেষ্টা আরও কিছুকাঁল ধরিয়া চলিয়াছিল। কারণ ৭*৫ খ্রীস্টাব্ধে সম্রীজ্জী উ-সে- 

তি'এয়েনের পুত্র চুঙ-সুউ সিংহাসনারোহণ করিলে তদীয় মহিষী উই স্বামীকে বিষপ্রয়োগে 

হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণপূর্বক তাঙ্ত্রিক গণেশ-সংস্কতির প্রতিষ্ঠায় ও গ্রচলনে আনুকূল্য 

প্রদর্শন করেন। এক্ষেত্রে শ্বতঃই অনুমিত হয় যে, সম্রাট কাও-মুঙের ইচ্ছা থাকিলেও তদীয় 
উপপত্ধী উ-সে-তি'এনের দ্বারা গণেশ-সংস্কতির প্রচার সম্ভবপর হয় নাই। উ-সে-তি'এন্ 
অতঃপর ৬৮৪ হইতে ৭০৫ গ্রীস্টব্ৰ পর্যন্ত সম্রাজ্জ'রূপে রাজ্য করেন। তখনও প্রবতন সম্ভবপর 
হয় নাই। তাহার পুত্র চুঙ-সুঙেরও সম্ভবতঃ ইহাতে মত ছিল না| শেষে আত্তরাজ্জী উই 

উহার প্রবতর্নে সহায়তা করিলেন। এইভাবে সপ্তম শতকের শেষে বা অষ্টম শতকের 
প্রথমে চীনে তা'ঙ রাজবংশের সহায়তায় তাক্সিক গণেশপুজার প্রথম প্রবত'ন হয়। 

(ক্রমশঃ) 



বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র 
অধ্যাপক প্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্ঘ এম এ. 

বশিষ্ঠ ও বিশ্বাধিক্র, এ দুইজনই বৈদিক খবি। বশিষ্ঠ খগবেদের সপ্তম মগুলের দ্রষ্টা 

এবং বিশ্বামিত্র খগবেদের তৃতীয় মণ্ডলের ভ্র্টা। শুধু বেদের সংহিতাভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগেও 
এই ছুই খর মধ্যে কলছের্-সংবাদ পাওয়া যাঁয়। বেদ ব্যতীত রামায়ণ, মহাতারত ও পুরাণ 
গ্রভৃতিতেও ইহাদের কলছের কথা উল্লিখত আছে। কিন্তু এই গল্পগুলি পরস্পর এত বিভিন্ন 

যে ইহাদের মধ্য হইতে সত্য উদ্ধার করা খুব শক্ত। আমরা বতমান্ প্রবন্ধে ইহাদের ইতিহাস 
ও আখ্যানের যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। 

বশিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে খগ বেদে নিয়লিখিত বিবরণটী প্রদত্ত হইয়াছে । “হে বশিষ্ঠ | 

বিছ্যাতের স্তায় স্বীয় জ্যোতিঃৰিকীরণকারী তোমাকে যখন মিত্র ও বরুণ দেখিয়াছিল, তখন 

তোমার এক জন্ম এবং অগন্ত্য যখন পূর্বস্কান হইতে তোণাকে গ্রহণ করিয়াচছল তখন তোমার 
অন্য জন্ম হইয়াছিল । অপিচ হে ব্রাঞ্ষণ ! তুমি খিশ্বামিত্র ও বরুণের পুরু এবং উর্বশীর মানস হইতে 

উৎপন্ন । দেবতা সম্বন্ধ'য় স্ততিদ্বার! বীজ ক্ষরিত হইয়াছিল এবং বিশ্বদেবগণ তোমাকে পুঙ্ধরে 

ধারণ করিয়াছিল। সহজ্র্দান বা সর্বদানযুক্ত বশিষ্ঠ ছ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই বিশেষভাবে 
জানেন। তিনি যমের দ্বারা এই সংগারকে বরণ করিয়া অগ্গাণা হইতে জন্মিয়াছিলেন। সঙ্রে 
অর্থাৎ বন কতৃক যাগে দীক্ষিত মিত্র ও বরুণ অন্ত লোক কর্তৃক স্ততিদ্ধারা “প্রেরিত হইয়া কুস্তে 

রেতঃসেক করিয়াছিলেন । অনন্তর এ কুস্ত মধ্য হইতে মান অর্থাৎ অগন্ত্য উৎপন্ন হইয়াছিল 
এবং তদনস্তর জাত খষি বশিষ্ঠ নামে কথিত হইব্াছিল। হে প্রন ! (তৃত্স্থববংশভব ) বশিষ্ট 

তোম|দের দিকে আগমন করিতেছে, ইহাকে সম্থষ্টাপ্তঃকরণে বরণ কর। ইনি উক্থভৃৎ 
( হোতা ), সামভূৎ ( উদ্গাতা ), গ্রাবাধারী ( অধ্বর্ু) প্রভৃতিকে স্থায় স্বীয় কর্মে নিথুক্ত করেন 
এবং তাহাদের ক্রুটবিহ্যতির সমাধান করেন। (২. ড. ড]]. 33. 10-14) 

এই মন্তরগুলির সম্বন্ধে কতকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আছে; পূর্বোক্ত ১১ খকের 

ব্যাখ্যানাবসরে যাঙ্ক বলিতেছেন_-উর্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেত পতিত 

হইয়াছিল, এই খকে সেই কথাই বল' হইতেছে। এই সম্বন্ধে সায়ণ বৃহদ্দেবতা হইতে 
নিযনলিখিত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন-- 

তয়োরাদিতায়োঃ সত্্ে দৃষ্টাপ্মরসমূর্বশীম। 

রেতশ্স্বন্৷ তৎকুস্তে স্তপতৎ বাসতীবরে ॥ 

তেনৈৰ তু মুতে ন বীর্যবন্তো তপস্থিনৌ। 
অগস্ত্যস্চ বশিষ্ট্চ তত্র্ষা সংববতুঃ ॥ 



রি শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

বহুধ! পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে সলে। 

স্থলে বশিষ্ঠশ্চ মুনিঃ সম্ভৃত খবিসত্তমঃ ॥ 
কুস্তে অগন্ত্যঃ স্ভূতো জলে মতন্তো মহাছ্যুতিঃ | 

উদ্দিয়ায় ততো ইগন্তাঃ শম্যামাত্রো মহাতপাঃ ॥ 

মানেন সংমিতো যন্থাত্তপ্মান্মান্য ই“হাচাতে। 
যদ্বা কুস্তাদৃবির্জাতঃ কুস্তেনাপি হি মীয়তে ॥ 
কুম্ত ইত্যভিপানঞ্চ পরিমাণঞ্চ লক্ষ্যতে। 
ততোৎপ্প, গৃহমাণান্থ বশিষ্ঠঃ পুষ্করে স্থিতঃ ॥ 
সর্বতঃ পুষ্করে তং হি বিশ্বেদেবা অধানয়ন্ ॥ 

সত্রে অপস্ররা উর্বশীকে দেখিয়া সেই আদিত্যদ্য়ের রেত বসতীবরী ন।মক কুস্তে পতিত 

হইয়াছিল। সেই মুহতেই বার্ধবান্ তপস্থিদ্বয় অগন্তা ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হুইয়াছল। বেত নানা 
তাবে বিভক্ত হইয়া কলশ, জল ও স্থলে পতিত হইর়াছিল। স্থলে খবিসত্তম বশিষ্ঠ, কুস্তে অগন্তয 
এবং জলে মহাছ্যাতি মহন্ত জয়গ্রহণ করিয়াছিল। মহাতপা অগন্ত্য শম্যামাত্র পরিমাণ বলিয়া 

মান্ত নামেও কথিত হইয়া! থাকে, অথবা খ'ষ কুস্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, (কুস্ত দ্বারাও 

পরিমাণ কর! হয় )) সুতরাং তিনি মান্ত ও কুম্তযোনি। অনন্তর জল গৃহীত হইলে বশিষ্ঠ 

ুক্ধরে স্থিত হইলেন এবং বিশ্বদেবগণ তাহাকে পুষ্ষরেই ধারণ করিলেন। 

সায়ণতাষা, নিরুন্ত বা বৃহদ্দেবত!, কিছুতেই বশিষ্ঠের জন্মকথা স্ুম্পষ্ট নহে। ইহান 
আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও একটী অন্তণিহিত অর্থ আছে, অমর এখানে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা 

করিব। 

বেদের মতে মিত্র হুর্যোদয়ের দেবতা এবং বরুণ স্ুর্যান্তের দেবত। এবং উধ! সর্ষের 

সত্রী। অগ্ষারা শন্দের অর্থ যাহ! জল হইতে উতৎপন *। রঙ্গনাথ রামায়ণের বাক্য বলিয়া 

নিযললিখিত গ্লেকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন-_ 
অপন্জু নির্মথনাদেব রসাৎ তন্মাৎ বরস্ত্রিয়;। 

উৎপেতু মু শ্রেষ্ঠ! তন্মাদপসরসোইভবন্ ॥ 

সুতরাং জলে নিপতিত সূর্যরশ্মিকে অগ্ারা অর্থে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। উন্নন্ 
মহতঃ অপ্নুতে ব্যাপ্রোতি ইতি উর্বা। যিনি উৎপত্তির পর মহান্ তু ও ভূবলেণককে বাণ্ত 

করিয়া থকেন তিনি উশী অর্থাৎ সম্পন্ন হর্যরশ্মি। 

খগবেদে বশিষ্ঠ ও বাশিষ্ঠগণকে বিদ্বান এবং বেদবিৎ বলিয়া বলা হুইয়াছে। 
হুর্যোদয় এবং ৃর্যান্তে বজ্জকার্য অনুষ্ঠিত হয় নুতরাং মিত্র ও বরুণ তপের দ্বারা সমৃদ্ধ বশিষ্ঠকে 

দেখিয়াছিলেন। নামরূপে পরিচিত হওয়ার নামই পন্ন, অতএব যজ্ঞে মিত্র বরুণের সহিত 

গ্রথম সাক্ষাৎই বশিষ্ঠের প্রথম জন্ম । 

| * অস্ঠ্যঃ সর্তীতি ( অপ.-সথ+ অসি) অগ্সরসঃ | 
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খবি অগন্তয বেদে মান, মান্ত ও মান্দার্য নাষে বিখ্যাত; ইহার কাঁরণ আমরা পূর্বেই 

উল্লেখ করিয়াছি । অগন্ত্য ভগবান্ বিঞুত (স্থর্ধের )-ই নামান্তর *। ইনি লোপামুদ্ত্া (০7৩ 

150 10365 11৩2 711985 ) অর্থাৎ চন্ত্রের স্বামী ( ২. ৬. [,179)। হৃর্য-সিস্ান্তমতে ঞ্ুবতার। 

ছুইটী, একটা উত্তর মেরুতে অপরটী দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত 11 খ্রীঃ পৃঃ ১২শতকে দক্ষিগমেরূ- 

স্থিত ধ্কবতারা অগন্ত্য নামে কথিত হইত। অগল্ত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-_যাহা অগ অর্থাৎ 

পর্বত, বৃক্ষ বা সমুদ্রকে স্তস্তিত করে $। এই অর্থ হইতে অগন্ত্যের বিদ্ধাদমন ও সমুদ্র শোষণ 

ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বুহৎ সংহিতাতেও অগন্ত্যের মান্ত নামের প্রসঙ্গে বল! হুইয়াছে-- 

মানেন সন্মিতো যন্্ৎ তন্যাৎ মান্ঠেতি উচ্যতে। অবশ্ঠ এখানে মানশব 2:15 অর্থে প্রযুক্ত 

হইয়াছে। অগন্ত্যকে মন্দরের পুত্র অর্থাৎ মান্দার্ঘও বলা হুইয়াছে $। বিষুঃ পুরাণের-স্বমীশ্রমং 

সৌমামুপাজগাম-_হুইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে, অগন্ত্যের পূর্ব বাসস্থান উত্তর যেরু ছিল 
এবং তথা হইতে যে তিনি দক্ষিণ মেরুতে গমন করিয়াছিলেন উহ্বা উক্ত পুরাণেই এইরূপে 

বিবৃত হইয়াছে--ইত্যেব মুক্ত তগবান্জগাম। দিশং সযামীং সহসাস্তরীক্ষম্। 
হ্তরাং উত্তর মেরুস্থিত অগন্ত্য এখন স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ ক'রয়া দক্ষণ মেরুতে 

আঙিয়! পূর্ব লামেই পরিচিত রহিল এবং উত্তর যেরুস্থেত ধবতার! বশিষ্ঠ নামে কথিত হইল; 

ইহাই বশিষ্ঠের দ্বিতীয় জন্ম। অগন্ত্য ও বশিষ্ঠকে ছুই যমজ ভ্রহ্বারূপে গ্রহণ করিতে পারা 
যায়। মিঃ গ্রিফিৎ ততঃ সমানঃ উদ্দিয়ায় কুস্তাৎ প্রভৃতি খকের নিম্লিখিতরূপ অনুবাদ 

করিয়াছেন--- 
30:02 86 025 580116069 01£60. 175 ৪8001861012, 

0০0) ৮101 ৪ 00100001) 00৬ 1505506 0৩ 010010671 

11761071020 015 101050 0175091, 0061৩ 205৩ 10 009119) 

8110. 076110৩) 0159 585১ 85 70011 023 5826 ড৪515008, 

জলে ও স্থলে (পর্বত ও সমুদ্রে) প্রকাশিত উধার সম্পর রাগ হইতেই অগন্ত্য ও 
বশিষ্ঠের উতৎ্পত্তি। উদয়ের প্রাককালে জলে 'ও স্থলে; উতয়ন্্রই সুর্যকে কুস্তের স্তায় দেখায়__ 

মনে হয় হুর্যের রশি যেন উহাতেই বিকীর্ণ হইতেছে । এই প্রাক্কতি? দৃশ্তই রূপকের আবরণে 

অগস্তা ও বশিষ্ঠের জন্মবৃতবাস্তরূপে বণগিত হুইয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে 
পরবতী! খকৃগুলিও ছুর্বেধ বলিয়! মনে হইবে না। আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই খঙযন্ত্রগুলির 

আধিদৈবিকব্যাখ্যা। ইহাদের আধিতৌতিক ব্যাথা প্রসঙ্গে যাস্ক ও বৃহদ্দেবতা পূর্বোজ্ত রূপ 
* অগন্থাঃ ভগবান্ বিভুঃ--/১. ৮. 

1 মেরোঃ উভয় ত:.মধো ফ্রবতারে নভঃস্থিতে - 9. 9. 31], 43. 

$ অগমন্ততীতি অগন্তিঃ। অগংগ্তায়তি ইতি অগন্তাঃ । 

$ এবং বং স্তোমঃ, মরূতঃ ইপং গী মান্দার্ধন্ কারোই “2. ৬. 2. 185. 15--এরপ প্রসিদ্ধি আছে যে সমুদ্র 

মন্থমের জন্য দেবতা ও অনথরগণ মলগর পর্যতকে হ্বর্গে নিয়া গিয়াছিলেব। রূপকের আবরণে ইহা! ধরব ভারামবয়ের অবস্িতির 

কথাই বলিতেতে | ০ 
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উপাখ্যান প্রদান করিয়াছে। তঙ্ত্রে মেরুকে পৃথিবীপঞ্নের কর্ণিকা বল হইয়াছে। বৃহদ্দেবতার 
শেষ ছুই ছত্র সেই কথাই বলিতেছে। 

বেদের এই আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাখ্যাই বিকৃত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতে 
বিভির আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহ্থাই অবলম্বন করিয়া আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি 
পর্যন্ত বশিষ্ঠ প্রস্তুতি বেদপ্রষ্টা খষিকে বেশ্তাপুত্র বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছে ন1। 

মন্থুসংহিভাতে বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণ নিশ্নলিখিতভাৰে প্রদত্ত হুইয়াছে। প্রাণিজগৎ 
সৃষ্টি করিতে অিলাধী হইয়া! স্বায়স্তুব মন্তু মরীচি, অব্রি, অঙ্গিরা পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, গ্রচেতা, 

বশিষ্ঠ, তৃপ্ত ও নারদকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১/৩৫-৩৬)। বিষ্ুপুরাণের মতে সনক, সনন্ব 

প্রত্থতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ সংসারে বিরক্ত হইলে ব্রঙ্গা স্ষ্টিরক্ষার অভিপ্রায়ে স্বাঁয়স্তব মন্বস্তরে 
ভূ, পুলস্তয, পুল, ক্রতুঃ অঙ্জিরা, মরীচি, দক্ষ, অক্রি ও বশিষ্ঠকে তাহার মন হইতে সি 

করিলেন। (১1৭)। উক্ত পুরাণে (৩1১) বশিষ্ঠ সপ্তর্ধির মধ্যে গণ্য হইয়াছেন এবং ইহাদের 

মধ্যে বিশ্বামিত্রও বত'মান রহিয়াছেন। মহাভারতের আদিপর্বে (৭৫৬৯) মরীচি, অত্র 

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলছ, ক্রতবু ও কশ্ঠপ ব্রহ্মার মানন পুত্র বলিয়! কথিত হইয়াছেন, কিন্ত শাস্তিপর্বে 
বশিষ্ঠের নাম ইহাদের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পর্বেরই অন্তর ( ১২৬৮৫) প্রজাপতির 

সংখ্যা একবিংশতি বলা হইয়াছে। বিষুপুরাণে (২১) বশিষ্ঠকে আবাঢ় মাসে হৃর্ষের রথের 

একজন অধ্যক্ষ বল! হইয়াছে, ফাল্গুন মাসে এই অধ্যক্ষের কার্য বিশ্বামিত্রে অর্পিত হইয়াছে। 
বিষুপুরাণে (৩12) বশিষ্ঠকে একজন বেদবিগাজক খষি বলিয়াও বলা হইয়াছে। উপরিউক্ত বিবরণ 
হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণ প্রহেলিকাপূর্ণ। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং 
মিত্র ও বরুণের তেজোইংশসম্ভুত ও স্বয়ং ( তেজঃম্বরূপ ) বেদের বহুস্থানে বশিষ্ঠ ও বশিষ্ঠ 

পুত্রগণের বিগ্যাবত্বার কথ! বর্ণিত রহিয়াছে । বশিষ্টের জন্ম বিবরণেও বশিষ্ঠকে ব্রাঙ্গণ অর্থাৎ 

্র্ম। বল! হইয়াছে | যজ্ঞ সম্পাদনকারী খত্বকগণের মধ্যে ব্রদ্ধার স্থানই জর্বশ্রে্ঠ | বশিষ্ঠ কোন 
সংজ্ঞাবাচক শব্ধ বলিয়া মনে হয় না, ইহ1 বংশের উপাধিমান্র। 

খগবেদের সপ্তম মণ্ডল হইতে দেখা যায় যে বশিষ্ঠ ও তাহার পুত্রগণ দেবরাতের 

পৌত্র এবং পিষবনের পুত্র হুদাসের পুরোহিত ছিলেন। দশরাজার বিরদ্ধে যখন ছুদাসের যুদ্ধ 

হইয়াছিল, তখন বশিষ্ঠ ইন্ত্রের নিকট স্দ।সের জয়ের জন্য গ্রার্থন! করিয়াছিলেন এবং তাহাতে 

সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। এভরের ব্রাহ্মণেও (ঘা, 91) সুদাসের সহিত বশিষ্টের ঘনিষ্ঠতার 

কথা জানিতে পারা যায়। তথায় উল্লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ পিযবন পুত্র ন্দাসের সার্ধভৌমত্বের 
ভঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন 

বরুণের সহিত বশিষ্ের মিত্রতা ছিল। তাহারা এক নৌকায় ভ্রমণ করিতেন, ঘনিষ্- 

তাবে কথাৰাতা। বলিতেন এবং সর্বদা বন্ধুতাবে অবস্থান কঠিতেন। কোনও কারণ বশতঃ 

বরুণ একসময়ে বশিষ্ঠের প্রতি জুদ্ধ হইয়াছিলেন। বশিষ্ ছুঃবিতান্বঃকরণে ইহার সন্ত বরুণের 

নিকট ক্ষমা! ভিক্ষা করিয়াছিলেন ঠা 
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খকৃবেদের লাম মণ্ডলের ১০৪ হুক্তে নিম্নলিখিত বিষয়টা উন্লিখিত সা ঃ পাহারা, 

দুষ্ট বা যাহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে মো তাহাদের উন্নতিসাধন কুরেন না তিনি 
রাক্ষম ও মিথ্যাবাদীকে নিহত করেন এবং হিথ্যাবাদী ও বাক্ষস উত্স, ইনজের পাঁশে আবুদধ, 
হয়। হে অগ্নিয'দ আমি অসত্য দেবের উপাসনা করিয়া থাকি অধবা.বদি আমার দেবে ধারণা 
অসত্য হয়, তবে হে জাতবেদা ! তুমি আমার গ্রতি জুদ্ধ হও কেন? যাহার! অন্ঠের অনিষ্ট 
চিন্তা করে তাহারা তোমার দ্বারা বিনষ্ট হউক। যদি আমি যাতুধান হুই বা কাহারও প্রাণ 
বিনাশ করিয়া থাকি তবে আজই আমার মৃত্থ্য হউক| যে আমাঙ্ষে যাতুধান বলিয়া সঙ্গোধন 

কুরে তাহার দশপুত্রের প্রাণ বিষুক্ত হউক। যে আমি যাতু না হইলেও আমাকে যাতুধান 

বলে এবং নিজে রাক্ষণ হুইয়া আপনাকে শুস্ধ বপিয়া হ্যাংপত করে ইন্দ্র তাহার মন্তকে 
বনজ নিপাতিত করুন, সে সমুদয় প্রাণীর অধম হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক” 

এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গে সারণ বলিতেছেন-_বশিষ্ঠের শত পুত্র হূত্যা করিয়া 
এক মারাত্মুক রাক্ষম তাহা রই মূতি ধারণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল-তুমি রাক্ষস, তুমি বশিষ্ঠ। 

ইহার মূলে কোন সত্য থাক্ বা নাই থাক্ ইহা যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলছের 
বীজ স্বরূপ তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মহামতি প্রফেসর যাবমূলরও এইইনুমানই 

করিয়াছেন, * | 

তৈত্তিরীয় সংহিতা (49125 ডা] )ও কৌধীতবী (4, নী ব্রঙ্গণে সুদাসের 

পত্রগণ কতৃকি বশিষ্ঠের এক পুত্রের হত্যার কথা বর্ণিত আছে। সায়াচার্য সপ্তম মণ্ডলের 
আরস্তে তদীয় ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন---শাট্যায়ন ব্রাদ্ষণের মতে বশিষ্ট পুত্র শক্তি, নুরাসের পূতরগণ 

কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র বশিষ্ঠের নিকট আবিভূর্ত হুইয়াছিল। হার পূর্বাংশ 
হন্ব হইবার গর্বে শক্তি, কতৃক উচ্চ।রিত হইয়াছিল। তাগ্য ব্রাহ্মণের মতে ইহার সমুদয়ই বশিষ্ঠ 

কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। 
মহর্ষিতিশ্চ দেটবৈশ্চ কার্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ। 
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈযবনে নৃপে ॥ মনু ৮1১১০ 

উপরিউক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি ও কুল্প,ক ইহ! বশিষ্টের পূর্বোক্ত খঙস্ত্রের শপথ 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন 17 | | 
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1+ পৈজবনো রাজা বডৃব তন্মিন্ কালে বিশ্বীমিত্রেণাজুক্টো৷ মগুলমধ্যগ ত১- কামক্রোধাত্যাং সংশোধাচপোযোহরো 

যাতুধানোহন্মীতি শ্রপথং গৃহী তবান্ বিখামিরৈপোকন্ত্তরা এ ন্মক্ষমনেঞ্রেব তৎপুত্রণ তমশিতমেব হি রক্ষ ইতি । ততঃ 
ম উবাচ অভৈষ ভিয়ে বদি রক্ষঃ ভান ইত্া় বিপনন সূ শপথ; সিটি প্রতানিষ্টাশংমনং শপখো, 
মন্তব্যং--মেধাতিথি। 

ব্শিচ্োংপ্যদেন পুত্রশতং তক্ষিতমিতি বিতরণ স্বপরিতখরে গিষবনাপতো রা রামনি শপখং চোর | 
হুম 

২--৫৮ (ক্রমশঃ) 



ফ্ঘার আলেক্জাগ্ডার কানিংহাম 
ডক্টর প্রীবিমলাচরণ লাহা। এম্. এ. বি. এল. পি. এইচ২ ডি., এফং আর্. এ. এস্. বি. 

১৮১৪ খুন্টাবে ২৩শে জানুয়ারী ভাত5015311 নগরে শ্তার আলেক্জাও্ার কানিংহাম 
জন্গ্রহণ করেন। তাহার পিত! এযালেন কানিংহাম স্কটল্যাণ্ডের একজন সামান্য কৰি ছিলেন। 
আলেক্জাগডার কানিংহাম (81505 [7050161-4 প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। পরে 4৫015. 

0০:0৩-র সামরিক কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়! ১৮৩১ সালে জুন মাসে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স 

বিভাগের 6০০৫ 1606287 হইয়া! ভারতে আঙেন। ১৮৩৪ সালে তিনি তৎকালীন 

তারতের গ্রন্ণর্ধ জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙ্ক এর এড.ডি-কং নিধুক্ত হন। ১৮৩৯ সালে 

এক্ষোন "একটু, বিশেষ কার্ধোপলক্ষে তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 

তিনি প্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ জেমস্ গ্রিন্সেপ এর সংস্পর্শে আসেন। জেমস্ প্রিন্দেপ ব্রাঙ্গী অক্ষর 

সম্পূর্ণরূপে এবং, খরোঠি অক্ষর আংশিকরূপে আবিষ্কার করিয়াছিপেন। তীহারই সাহায্যে 
কানিংহাম সাহেব প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ব লইয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ 
সালে তিনি সুযোধযার বাজায় অধীনে ইঞ্জিনিীরের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ সালে দ্বিতীয় শিখ 

যুদ্ধের জ্যাবন্থিত পূর্বে তিনি কোঁন একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্টে [৪81 দেশে গিয়াছিলেন। 
১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমা নির্দেশ করিবার 

জন্য ইঞ্জিনিয়ারের পদে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে চিলিয়ানওয়ালা, গুজরাট ও,পাঞ্জাবের যুদ্ধে 

তিনি সৈনিকের কার্য করেন। ১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত তিনি পাব্লিক ওয়ার্কস্ 
ডিপার্টমেণ্টের অধীনে বহু পদ লাভ করিয়ছিলেন। ১৮৫১ সালে 1, 115159-র সহিত তিনি 

'মধ্য তারতের বৌদ্ধ কীতিস্তস্ত দেখিতে আলেন এবং উহাদের সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত বিবরণ 
তাহার ৭91:3159 1:00৩5 ০0: 73101015£ 010170195105 01 06008117619 নামক পুস্তকে 

. লিপিবদ্ধ'বরেন। ১৮৫৬ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ব্র্মদেশের চীফ, ইঞ্জিনিয়ার এবং 

১৮৫৮ সাল হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ( বত মার্ন' আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত 
গ্রদেশ ) চীফ.ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 
_":* সৈনিকের কার্যে লিপ্ত থাকিয়! ভারতের বহু স্থানের সহিত তাঁহার সম্যক্ পল্লিচয় হয়। 

ভারতের, পুরাতদ্বের প্রতি এক্ঠাহার প্রবল অনুরাগ দেখিয়া ভারত গ্রবর্ণমেন্ট ১৮৬১ সালে 

সরঁহাকে 10008601087081 ইমাডিওি্তত্র পদে নিযুক্ত করেন! ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৬৫ লালের 

হধ্যে তিনি 4701599০8ুভাতাছেত 7২৩০০26-এর রয ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। 

১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভারত ত্যাগ বুরেন। লগ্নে বাসকালে তিনি দিঙ্গী ও 

লগ্ন ব্যাককের 01:90 হইয়াছিলেন। ১৮৭১ লালের জানুয়ারী মাসে তিমি 4.:0:55০10810] 



চৈত্র, ১৩৪৬] স্যার আলেক্জাগার কাঁনিংহাম 8৫8 

ওএ:চত্ত-এর 101760102 0৩পাথা হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৫ ব্থসর ধরিয়া এই 
পদে ব্রতী ছিলেন'।' এই সময়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন। প্রায় ৫* বৎস ভারতের 
সেবা! করিয়া তিনি ১৮৮৫ লালের ৩*শে সেপ্টেম্বর ৭২ বৎসর বসে কার্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন । তিনি প্রথমে 0. ৪. ].১ পরে ৫১1. দু. এবং অবসর গ্রহণ,করার পর 2. ৩৮. 2, 

উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর লগ্ুনে তিনি মানব লীল! সংবরণ করেন। 
প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক তত্ব ও পুরাতত্বের প্রতি তাহার গ্রবল আগ্রহ ছিল। এমম 

কি জীবনের শেব ভাগে কোন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াও এই সকল বিষয়ের আলোচন! 
করিতেন। প্রাচীন ভারতের তৃবৃত্বাস্ত, মুদ্রাতত্ব, শিলালিপি প্রভৃতি বিষয়ে তাহার গবেষণা 
বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাহার সমস্ত সনাক্তকরণ (11666080029 ) যে ঠিক তাহা মানিয়া 

লওয়া যায় না; তবে একথা শ্বীকার করিতেই হইবে যে প্রাচীন তারতের উল্লেখযোগ্য স্থান” 
গুলির জরিপ করিয়া! তিনি ভারতীয় প্ররত্বতত্বের যথেষ্ট উপকার করিয়! গিয়ীছ্ম। প্রাচীন 
ভারতের ভৌগলিক তত্ব ও প্রত্বতত্বের চর্চায় যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ্হাদের মধ্যে 

তিনিই অগ্রণী এবং এই কারণে তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নু 
১৮৬২ সালে ভারতে প্রথম প্রত্বতত্ব বিভাগ খোলা হয় এবং তিনি এই বিভাগের 

অধ্যক্ষ (1)1:50601) পদ লাত করেন। পুরাতবের ইতিহাস এবং পুরাতন গল্পসংগ্রহ করাই তাছার 

কার্য ছিল। নয় বৎসর পরে তাহার পদ 7016060:-0505181 9 4১7008501082091 ৯02৮৩ 

9 15৫18 নামে অভিহিত হয়। গ্রককৃতপক্ষে তিনিই উত্তর ভারতের জরিপ -কার্ধের অগ্রণী 
ছিলেন। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই গ্রেসিডেন্সীতে জরিপ সম্বন্ধীয় কোন কার্য তাহাকে করিতে হয় 
নাই। ২৩ বৎসর ব্যাপী বিতিনন দেশ পরিদর্শন করিয়া প্রত্বতত্ব বিভাগের ২৩ খানি ঢ২০১০:৮এর 

মধ্যে যে সমস্ত বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহার পারদপিতা ও 

পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়' যায়! তিনি এবং তাহার সহকন্মীরা প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া 

ধৈর্য সহকারে জরিপ কার্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন । ১৮৬২ সালে তিনি যখন প্রথম কার্ষে 

যোগদান করেন তখন প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক তত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আলোচনার 
পরিচয় পাওয়! গিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের তীর্ঘস্থান সম্বন্ধে তাহার গবেষণামূলক রচনা হইতে 

জানা যায় যে, প্ী সকল স্থান হইতে বহু জিনিষ সংগ্রহ করিয়। যাদুঘরে রাখিবার জন্ত তিনি 

আগগ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে কুষ্টিত হন নাই। 

॥ তাহার রচনার মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ কর], 

হহছল $-.” 
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মধ/যুগের ভারতীয় চিত্রশিশ্পের ভাব ও সাধনা 
স্ীঅজিত ঘোষ 

আর্ধসংস্কতির ক্রমবিকাশের ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় শিল্পসাধনায় চিত্রকলার যে 

চরম পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহ! সর্বত্রই স্বীকত। ইহার যথোচিত প্রমাণাদিরও অভাব 
নাই। অজগ্টা, বাঘ, শিগিরি, সিত্তনবশল প্রভৃতি গুহার ভিত্তিচিত্র তাছার অপূর্ব নিদর্শন | 
ভিত্তিচিত্র তারতের চিন্রকলাপছ্তিগুলির মধ্যে অন্ততম। ভিত্তিচিত্র বলিতে ইট, পাথর 
কাঠের দেওয়ালের উপর চুণকাম করিয়া তাহাতে চিত্রণ করাই বুঝতে হয়। ইতালীতে 

এইরূপ ভিত্তিচিত্র বা £3৫০ 6৫070-র রীতি অনেকদিন ধরিয়াই আছে। ইতালীয়ানরা এই 

£25500 09০-র চিত্রণ কোনও দেওয়ালের উপর খানিকট। করিয়া আকিয়! শেষ করে) 

রঙ যাহাতে চিত্রাঙ্কনের জমির সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশিবার অবকাশ পায়। 

তজ্জন্ত দেওয়ালটা বরাবর আর্র রাখা হয়। এইরূপ [759০০ 1:10110-র রীতি যে আমাদের 

দেশে অনেক পূর্বেই ছিল, তাহা অঞ্ন্ট। ও অন্ান্য গিরিগুহার চিত্রকলা হইতে স্পষ্টই 
অন্থুমান করিতে পার! যায়। স্থায়িত্বের পক্ষে ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের বৈশিষ্ট্ও আছে- 
তৈলচিত্রের অপেক্ষা ইহারু স্থায়িত্ব অনেক বেশী। 

ভিত্তিচত্র ব্যতীত €৩:5758 চিত্র এবং কাঁষ্ঠপট, চর্মপট ও গুটান দীর্ঘ পটচিত্রে 

(0115৫ ০৪৮৪9 ) চিত্রণও আমাদের দেশে অনেক দিন ধরিয়াই প্রচলিত এবং মধ্যযুগে 
উষ্ভাদের আদর যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। “বামগত্র” ও “বিষুরধর্মোত্তর” উভয় গ্রাণ্থেই দেখা যায়, 

ভিত্তচত্র, কাষ্ঠপটচত্র ও পটচিত্র এই তিনটীরই ব্যবহার আমাদের দেশের চিত্রকরদের 

দ্বারা হইত। পটচিত্র গুটাইয়৷ রাখা হইত এবং উহাতে পর পর বু চিত্র অস্কত থাকিত। 

'কামন্থত্র” খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে এবং এবিষুধর্মোজর" সপ্তম শতকে রচিত হুইয়াছিল। এই 

্রসথ ুষ্টটী রণচত হইবার পূর্বেই যে ইহাদের উল্লখিত রীতিগুলি প্রচলিত ছিল তাহা 

সহজেই অনুমান করা যায়। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেও এরূপ একটী গুটান পটচিত্র চাণক্যের এক 

ভন গুপুচর চন্দনদাসের গুছে সমবেত জনমগুলীকে সঙ্গীত-সহযোগে দেখাইয়াছিল ( মুদ্রারাক্ষম 

১ম অধ্যায় )।* কামহ্ুত্রে দেখা যায়) প্রতি শিক্ষিত জনের গৃহে একটী করিয়! চিন্তরণকার্ষের 

ভন্ত কাষ্ঠপট এবং তুলি ও অন্যান্য আঁকিবার সরঞ্রাম রাখিবার জন্ত একটী করিয়া আধার 

থাকিত।1 “অবস্থা বিধুধমেোণতরে কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়ঃ উহাতে বলা হইয়াছে যে, 

নিজ বাটাতে নিজেই চিত্রাঙ্কণ কর] নিমিদ্ধ। | - 

বিষুধমে প্তরে দেখা যায়-_সে যুগে রাজ-পরিবার, রাজলভার অভিজাত ও সম্তান্ত 

নাগরিকূদিগকে চিত্রবিষ্া শিক্ষা করিতে হইত। শিল্পীরা চিত্রকলার অনুশীলন করিতেন 

বৃত্তির জন্ত বা ীবনধারার একটা নির্দিষ্ট পথ তৈয়ারী করিবার আন্। কিন্ত সম 
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নাগরিকগণ ব রাজবংশীয়ের! শিক্ষা করিতেন অবসরকালে চিহববিনোদনের জন্ত। সাধারণ 

বাগগৃছে প্রণয়, গতিবিলাস ও শান্তির,.চিন্ আকিবার নিয়ম ছিল, কিন্ত রাষ্ট্রীয় গ্রদর্শনী- . 

গৃহে বা যম'্নােরে অলৌকিক জীবন ও ভয়ঙ্কর চিত্র সংরক্ষণ করিতে হইত। যাহার গৃছেই 

চিত্র থাকিবে সৌতাগ্য তাঁহার অস্থকল তইবে। রত্তাবলী, 'রঘৃবংশ', “অতিজ্ঞানশবুস্তলমূ 

'উত্তররামচরিত+ প্রভৃতি গ্রন্থে রাজপুরুষ ও ভূত্যন্থানীয় উভয়েরই দ্বারা চিত্রাঞ্কনের কথা 

দেখিতে পাওয়া যায়। 

| বিষুধমেত্তবে চারি প্রকাব চিত্রের কথা আছে--ত্য+। “বৈণিক” “নাগর? ও 

মিশ্র | “শিল্পরস্থে (২৬. ১৪৩-৫ ) ধূলিচিত্রের সন্ধ!ন পাঁওয়। যায়; ইহা অনেকট! আমাদের 

বাঙলাদেশের মেয়েদের আলপনার মত। অবশ্ত গ্রাচীন শিল্পশান্্গুলিতে আমরা 'ধূলিচিত্র' 
ব্যতীত 'পু্পচিত্রঁ ও সচিত্র নামে আরও ছুইটী চিত্রকলার সন্ধান পাই। ব্যবহৃত 
উপকরণের বৈশিষ্টয-অম্নযায়ী “চিত্র! গাসের' প্রতিকৃতি রচনার পক্ষে ধূলিচিত্র, পুষ্পচিত্র ও 

রস্চিত্র এই তিনটা পদ্ধতিরই ব্যবহার কথিত হুইয়াছে। যে চিত্রাঞ্কন-পদ্ধতির ছারা 

মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির স্ায় কোন একটী দ্রব্যের মাদৃশ্কা দেখান হয় 

তাহাই চিক্রাতাস। চক্ষুতেই মাত্র উহ] অন্ু5ব করা যাইতে পারে, কিন্তু স্পর্শ করিলে 

কাচের মত মস্থণ মনে হইবে। ধুলিচিত্রে নানারূপ বর্ণের ধূলি (যেমন - প্রস্তরচূর্ণ) বাবহ্ৃত 
হয়, পুষ্পচত্রে নান।রূপ পুষ্প বা পুষ্পের দল, কোরক প্রভৃতির বার্হার আছে এবং 

রসচিত্রে জলে নান] প্রকার বর্ণ মিশাইয়া চিত্রপট, কাষ্ঠপট, ভিত্তি বা ছাদে অঙ্কন করা 

হইয়া! থাকে । বসচিত্রই সর্বাধিক আদৃত ও স্থায়ী। মধ্যযুগের চিত্রক্লায় শিল্পীর সাধনা 
এই রসচিত্রেই কেন্দ্রীভূত হয়াছিল। ভান ও ভনদের অভিব্যঞ্জনা একমাত্র এই রসচিত্রেই 
সম্ভবপর। শ্ষ্পিরত্বে (৪. ৪৬. ১৪৫-৬) বলা হইয়াছে__দর্পণে প্রতিফপিত মুতির মতই 
চিত্রের আকৃতি ও তাবাঁতিব্যপ্জন! হইবে, কারণ ইহাতে চিত্রের আদর্শ ম্পষ্টভাবেই প্রকাশিত 

হয়। যাহার চিত্র আঁকিতে হইবে তাহার আকৃতি সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। 
এজন বিষুধমেততরে “দৃষ্ট কথাটার উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। খষি বিষুঃ যখন 
আম্নসের সাহাযো দেবনতর্কী উর্বশীর রেখাচত্র আকিতেছেন, সেখানে এই “ৃষ্ট কথার বিশেষ- 

তাবে উল্লেখ দেখা যাঁয় (বিষু্ধমেণতির, ১, ১২৯, ১-১৯)। বিষ উর্বশীকে দেখিয়াছিলেন এবং 

তাহারই স্থতি হইতে  চিত্রাক্কনের সুচনা “দৃষ্ট অর্থে বাস্তব জগতে যাহা অনায়াসেই 
প্রতাক্ষ করা যাইতে পারে। দৃষ্টশব্ষের সহিত অন্দৃষ্ট শব্বেরও তাৎপর্য বিষুধমেোত্তরে 
দেখান হইয়াছে। ৪ 

“বিষুধধর্সোত্তর", *শিল্পরত্ব', “শুক্রনীতিসার+, “কামস্থত্র' প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পশান্ত্রের অমূল্য 
শর 

* ত্র হর্যরিত ( নির্দনসাগর প্রেস সংস্করণ ) ৫. ১৫৩। ডট্রর বড়! “ক্যালকাট! রিভিউ' পরেও ( জুন ১৯২৭, 

৩৭০১) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

1 কামসৃত্র, বারাধসী-সংন্বরণ। ৩২, 8৪ । 



৪৬৪ ভ্রীভারতী পা শাহ বর্ষ, ৮ম মংখ্যা 

্রন্থ। এগুলি মধ্যযুগের অবদান। গুপ্তযুগকে প্রাচ্যতস্বরদ্গণ ভারতের £6:829880€ যুগ 

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এধুগেই ভারতীয় স্ংঙ্কতির সর্ববিধ পরিণতির ব্যাপক 
আন্দোলন ওঠে। সেই আন্দোলন-প্রগতির মধ্য দিয়া স্ুকুমারশিলপসাধনার " কীতিস্তস্ত 

গ্রতিঠিত হইথাভিল। গুপ্তযুগে নাগরিকদের জীবনে চিত্রকলার যে এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল 
বিষ্ুধমেতরে তাহা আমরা দেখিতে পাই। দর্শকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতান্ুষায়ী চিত্রের 

গুরুত্ব গৃহীত হইত। দর্শকের মনোরত্তি-প্রসঙ্গে তাই দেখা যায়--শেষ্টের' রেখার প্রশংসা! 
করেন, রসগ্রাহক 'বতর্নার (1181) 200 511206 ) প্রশংসা করেন) রমণী অ্কারাঘিত 

বৈচিত্র্য পছন্দ করে, অবশিষ্ট সাধারণ দর্শক উপভোগ করে বর্ণ বৈচিত্র্যের লীলা । এইজন্, 

চিত্র যাহাতে সর্বসাধারণের প্রশংসা! অর্জন করিতে পারে সেইরূপ মনোভাব লইয়া! শিল্পীকে 

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হুইবে। চিত্রের বিষয়-অন্থসারে শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীনতঃ 
পাইবেন। অবশ্য স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও শিল্পশাস্ত্রীয় রীতি ও পদ্ধতি তীহাকে মানিয়া 
চলিতে হইল। 

মধাবুগে সাধারণ বাসগৃহ, প্রাসাদ ও মন্নারের গৃহতলে, প্রাচীর ও ছাদে এবং 

রাজপথে স্থায়ী ব! অস্থায়িতাবে অলঙ্কৃত চিত্রদ্বারা জনসাধারণের মানসিক উৎতবর্ষ সাধিত 

হইত বা তাহারা উপদেশাদি লাঁভ করিত ; এমন কি, ধমগুরুগণও যাহাতে তাহাদের বক্তব্য 

শিশু ও অন্দে পক্ষে রোধগম্য হইতে পারে তজ্জন্ত চিত্রাঙ্কন করিতেন। “সারখপকাসিনী' 
নামক একটী গ্রন্থের শ্তামদেশীয় সংস্করণে দেখা যায়, নখ নামে একটা ব্রাহ্গণ্যধমগুরু- 

সম্প্রদায় ছিল। ইহারা একটী ৮হজবহ আধারে নানা প্রকার চিত্র সংরক্ষণ করিতেন । 
এই সমুদয় চিত্রে সৎ ও দুষ্ট গ্রহাদ্দির এবং সৌভাগ্য ও ছূর্ভাগ্যের চিত্রাদি অঙ্কিত থাকিত। 

এ আধারে রক্ষিত স্বতন্ব পত্রে লেখা থাকিত-_-“এইরূপ কার্য করিলে এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়, রূপ করিলে এ অবস্থা গ্রাপ্ত হয়” ইত্যার্দি। মানব-জীবনে বিভিন্ন গ্রহের গতি নির্দেশ 

করিয়া এই সকল লিখিত পত্র অঙ্কিত চিত্রগুলিতে নানাভাবে স্থাপন করা হইত। ইহার 

ফলে ধম গুরুগণ জনসাধারণের মধ্যে অনায়াসেই ধমেণপদেশ দিতে পারিতেন।* চিত্রের 
ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা; শতসহ্ত্র কথায় যে বিষয় বুঝান যাইতে পারে না, একখানি মাত্র 

চিত্রেই সেই কথা বুঝান সম্ভবপর । এক্ন্য সে যুগে চিত্রবিগ্ঠার গুরুত্ব বিশেষভাবেই লওয়। 

হুইত। বোধ হয় সেই অন্তই শ্রীকুমার শিল্পরত্বে (১৪ গ্লোক ) বলিয়াছেন--অজ্রের পক্ষে 

চিত্র যাহাতে শ্থুগম হইতে পারে তাহারই রীতি আমি বলিতেছি। 
প্রাসীদ, রাজপথ গ্রতৃতিতে যে চিত্রাঙ্কন করা হুইত তাহার উল্লেখ জ্ঞামরা 

মহাউন্মগ জাঁতকে দেখিতে পাই । এই জ্রাতকে বল! হইয়াছে, কোন উৎসবের অনুষ্ঠান 

* লাকগপকা নী (শ্তামদেশীয় সংযণ ), হর খণ্ড, ৩৯৮ | ভরটধ্য--10:. 98708 : 1789601 ০£ ৮1৩ 

9388801800 10181) 1১00119500125, 110;  0188892 0১988188 78:17 [116) (81030 06515৩, 

1992, 9646, 
ৃ 



চৈত্র, ১৩৪৬] মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাব ও সাধনা ৪৬৫ 

হইলে চিত্রান্কন করা উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। এন্ূপ কোন উৎসবে নগরতোরণ 
হইতে প্রাসাদ, প্রাসাদ হইতে গৃহ, রাজপথের উত্তয় পার্খ জাফরীর কার্ধে পরিশোতিত 
করিয়া তাহাতে কারুকার্যশোভিত বেষ্টনী দেওয়া হইত এবং জাফরীর উপর চিত্রাঙ্কন 

দ্বারা উহার শোভাবর্ধন কর! হইত। অতঃপর পথে ফুল ছড়াইয়া দিয়া পতাকা উত্তোলন 
করা হুইত। 

প্রাচীন সাহিত্যে আমর দেখিতে পাই, শিল্পীমাত্রই স্থৃতির সাহায্যে অপরের চিত্র 

অস্কন করিয়াছেন। শিল্পীর দৃষ্টিশক্তির প্রথরতার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিত। 
বিষুরধর্মোত্তরে এরূপ স্থলেই “দৃ্ঠ শবের ব্যবহার হইয়াছে । তাসের ্বপ্নবাসবদতা'র* 
রাজা উদয়ন ও রাজকুমার বাসবদত্তা উভয়ে প্রণয়াসক্ত হইয়া উভয়ের চিত্র কাষ্ঠপটের 
উপর আঁকিয়াছেন। বিষুধর্মোত্তরে এরূপ বিষণু-কর্তৃক উর্বশীর ছবি আঁকিবাঁর কথা পূর্বেই 

বলিয়াছি। কালিদাসের 'শকুস্তলা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধিকাংশই শকুস্তলার একটী চিত্র লইয়া 
কাঠিয়াছে॥ রাজ! ছুত্যন্ত স্বয়ং চিত্রটা অঁ!কিয়াছিলেন এবং সেটা ছিল তপোবনে অবস্থান 
সময়ে শকুন্তলার একটা চিত্র। কালিদাসের 'মাঁলবিকাগিমিত্র' গ্রন্থে রাজা অগ্নিমিঝের 

চিত্রশালায় রাণী ধারিণীর পরিচারিকা স্থন্মরী মালবিকার চিত্র ধারিণীরই নিরবু্ণদ্ধিতায় অঙ্কিত 

হইর[হিল। 'দিব্যাবরানে' আছে--+াজ। বিস্বসারের সভ। শিল্লিগণ বুদ্ধদেবকে দেখিয়া তাহার 
চিত্র আকিয়াছিলেন। 

শুধু যে স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করার আদর্শ ছিল তাহা নহে, বিষুঃধর্মো্তরে উহার 
সহিত চিত্রকরকে নৃত্যবিষ্তা শিক্ষা করিবার জন্যও নিদেশ দেওয়া হুইয়াছে। দেবযোনির 

অর্থাৎ অলৌকিক ব' স্বগীপন কোন চিত্র কল্পনার মাধুর্ষে রূপান্তরিত করিতে হইলেও নৃত্যকলার 

প্রয়োজন । সত্য, বৈণিক, নাগর ও মিশব যে কোন শ্রেণীর চিত্রের নৃত্যরাগের অঙ্গাঙ্গি সংযোগ 

রাখিতে হুইবে। সে যুগে অভিনয়ের অভিব্যক্তি যে মাত্র রঙ্গমঞ্চেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা 
নহে, শিল্পকলাতেও তাহার প্রভাব পড়িয়াছিল। এজন্য মানবের গতি ও ভাবের অস্তণিহিত 
তাষা চিত্রে অনুক্কৃত হয়। রস ও ভাবের যে অভ্্যুপগম নাট্যকলা পরিকল্পিত হইয়াছিল, চিত্রে 
ও তাঙ্কর্ষেও সেই কল্পনা প্রয়োগ কর! হইয়াছে । ফলে শিল্পীর স্থষ্টিতে রসান্বাদনের পক্ষে যে 
কোন রমসিকের চিত্তে আনন্দের উদ্দ্রেক হইতে পারিত। শিল্পীর সার্থকতা সেখ'নেই যেখানে 

যেকোন রসতাবুক তাঁহার চিত্র প্রত্যক্ষ করিলে সেই ভাবুকের মনে ইহার “ভাবনা' দীর্ঘস্থায়ী হয়। 

(ক্রমশঃ ) 

* স্বপনবামবদত্তা, এস, হুব্বারাও-কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ, মারা, পৃঃ ৪৮। 

৩৮৫৪ 



বিষ্ভাপতির উপম। 
স্বামী ভূমানন্দ 

( কাঁলীপুর আশ্রম, কামাখ্য ) 

“উপম| কালিদাসন্ত* বাল্যকালেই শ্রনিয়াছিলাম। পরে কালিদাসের গ্রন্থগুলি 

অধ্যয়ন করিয়া! দেখিলাম, কথাটা ঠিকই। কাব্যরসের রসিকমাব্রই অকুঠিত চিত্তে স্বীকার 
করিবেন যে, কালিদাসের উপমার স্তায় উপমা, অন্য কোনও কবি দিতে পারেন নাই। কালিদাস 

সম্বন্ধে উপরের উক্তিটি অনশ্ঠ সংস্কত সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদিগের 

বাংলা সাহিত্যে যে, কালিদাসের উপমার মত উপম। পাওয়া যায় না, একথা বলা যায় ন1। 

বৈষ্ব কবিচূড।মৃণি বিষ্ভাপতি, তাহার স্থুললিত পদাবলীতে, বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধিকার রূপ 

বর্ণনায়, যে সমস্ত উপমার অবতারণ করিয়াছেন, সে রকম উপম! অনেক কবিই আজ পর্যস্ত 

দিতে পারেন নাই। তাঁহার কোনও কোনও উপম] কালিদাসের উপমা অপেক্ষাও উচ্চ-স্তরের | 
বিদ্তাপতির এই জাতীয় কয়েকটিমাব্র উপমা, সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণ নিমিত্ত, নিম্নে উদ্ধত 
করিলাম্। 

১। শীমতী রাধিকার “বয়ঃ-সন্ধি* বিষয়ক পদগুলির মধ্যে দেখি, রাধিকার বদন ও 

চঞ্চল লোচন বর্ণন৷ করিতে কবি বলিতেছেন-_ 

“নয়ন বয়ন ছুই উপম1 দেল 

এক কমল ছুই খঞ্জন খেল” ॥ 

অর্থাৎ রাধিকার বদন ও যৌবনারস্তে চঞ্চল নয়ন দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন একটি 
পদ্মের উপর ছুইটি খঞ্জন নৃত্য করিতেছে । অনেক কবিই মুখকে পন্মের সহিত ও নয়নকে 
খঞ্জনের সহিত পৃথকৃভাবে উপমিত করিয়াছেন, কিন্ত বিদ্বাপতির স্ায় উভয়কে একন্ররিত করিয়৷ খুব 

কম কবিই উপম। দিতে পারিয়াছেন। কালিদাসও অবশ্তঠ ঠিক এই উপমাটাই তাহার 
“শৃঙগারতিলকে" দিয়াছেন 

“একে হি খঞ্জনবরে! নলিনী-দলস্তে? 

ৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গবলাধিপত্যম্। 

কিংবা করিষ্যৃতি বদ্বদনারবিন্দে 

জানামি নো৷ নয়নখঞ্জনযুগ্মমেতৎ ॥৮ 

অর্থাৎ ছে সখি, পণ্পমের উপরিভাগে যদি কেহ একটি মাত্র খঞ্জন-পক্ষী দেখিতে পায়, 
তাহ? হইলে সে চতুরঙ্গবলাম্থিত রাজ্যসম্পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্ত আমি আজ তোমার বদনারবিনে 
নয়নরূপ খঞ্জনঘয় দর্শন করিলাম; কাঞ্জেই আমি যেকি হইব, তাহ! আর বলিতে পারি না। 
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নয়নকে খঞ্জনের সহিত উপমা, বিগ্ভাপতি আর এক অভিনব ভাবে দিয়াছেন, যাহা! কাঁলিদাসও 

কল্পনা করেন নাই। বিরহ অবস্থায় শ্রীমতীর বদন-কমল করতলে স্তস্ত নয়ন হইতে দিবারাত্রি 

অশ্রধার গড়াইয়া পড়িতেছে ; মনে হইতেছে, যেন খঞ্জন মুক্তার হার উদগীর্ণ করিতেছে-- 
“অহনিশি গড়ায় নয়ন জলধার 

খঞ্জনে মিলি উগলিল মোতি হার” || 

২। শ্রীমতীর পয়োধর বর্ণনা করিতে, কৰি বলিতেছেন-_ 

“মের উপর ছুই কমল ফুটায়ল, 

নাল বিনা কুচি পাই। 
মণিময় হার ধার বহু স্ুরসরি, 

তঁই নহি কমল শুখাই ॥৮ 

অর্থাৎ দুইটি পয়োধর যেন পর্বতের উপরে মৃণাল-বিহীন পঞ্নের স্তায় শোত| পাইতেছে। 
এখানে প্রপ্ন হইতে পারে, যখন মুণাল নাই, এবং পর্বতাগ্রেও জলের সম্ভাবনা! নাই, তখন পদ্ন 
তশুফ হইয়া যাইবে। তাই কবি পুনরায় বলিতেছেন, আীমতীর মণিময় হার, গঙ্গার ধারার স্তায় 
তাহাদিগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে) সেই জন্যই পন্সবুগল শুঙতা প্রাপ্ত হয় না। 
উপমার এইরূপ ভঙ্গীই বিস্বাপতির বিশেষত্ব। 

ও। নাপসিকাকে গরুড়ের চঞ্চুর সহিত উপম1 অনেকেই দিয়াছেন। কেহ লিখিয়া- 
ছেন-_”্থগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল”, কেহবা বলিয়াছেন_-“খগচঞ জিনি নাসা” 

ইত্যাদি। কিন্তুবিগ্থাপতির উপমার ধরণ অন্য প্রকারের । শ্রীমতী রাধিকার নাসিক বর্ণনা 
করিতে তিনি বলিয়াছেন-__- 

“নাভি-বিবর সঞ্জে লোমলতাবলী, 

ভূজগী নিশাস পিয়াস]। 

নাসা খগপতি-চঞ% ভরম ভয়ে, 

কুচ-গিরি-সদ্ধি নিবাস! ॥” 

স্রীলোকের নাভি হইতে উিত রোমরেখা একটি বিশেষ সৌনর্য। কবি বলিতেছেন, 
শ্রীমতী রাধিকার নাতি-বিবরে লৌমলতাঁরূপ ভূজঙ্গিনী শুইয়া ছিল। সর্প বায়ুভূক, তাই শ্রীমতীর 
নিশ্বীস-পবন ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত সে নিজ বিবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে উর্ধে উঠিতেছিল। 

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই শ্রীমতীর নাসিকার দিকে দৃষ্টি পড়ায়, উহাকে সর্পভূক গরুড়ের 
চঞু বলিয়া ভ্রম হওয়ায়, সর্প প্রাণতয়ে নিকটবর্তী ছুই পর্বতের সন্ধিস্থলে মুখ লুকাইয়া 
অবস্থান করিল, আর অগ্রসর হইল না। নাভিকে বিবর, লোমলতাকে সর্প, পয়োধরকে গিরি 

ও নাসিকাকে খগরাজচঞু বলিয়া! অনেক কবিই বর্ণনা করিয়াছেন $ কিন্তু সমস্ত উপমানগুলি 
একত্র সন্নিবেশিত করিয়া ও তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সামধন্ত রক্ষা করিয়া এভাবে বর্ণনা, 
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বোধ হয় বিগ্কাপতি ভিন্ন অন্ত কোনও কবি করেন নাই। কালিদাসও অবশ্ট তাহার “কুমার- 
সম্ভব কাব্যে উমার নাভিবিবর প্রবিষ্ট রোমরাঞ্ধির বর্ন! করিয়াছেন-- 

“তন্তাঃ গ্রবিষ্টা নতনাভিরন্,ং 

.বররাজ তম্বী নবরোমরাঁজিঃ| 

নীবীমতিক্রম্য মিতেতরস্ 

তন্মেখলামধ্যমনেরিবাচ্চিঃ |” 
কিন্তু তাহার এই বর্ণনা বিষ্কাপতির বর্ণনা অপেক্ষ! অনেকাংশে হীন; এমন কি উভয়ের 

তুলনা চলে না। 

৪। “্রুরুষে পূর্বরাগ” সম্বন্ধীয় পদগুলির মধ্যে একটি হুদার উতপ্রেক্ষা-বর্ণনা দেখিতে 
পাই - 

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে, 

মুখ-ভয়ে চাদ আকাশে । 

হরিণী নয়ন-তয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল, 

গতি-তয়ে গজ বনবাসে॥ 

সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি। 

তুয়া ডরে ইহ সব, দুরছি পলায়ল 
তুহু পুনঃ কাহে ভরাসি॥ 

কুচ-ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহ, 

ঘট পরবেশে হুতাশে। 

দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাস কর, 

শল্তু গরল করু গ্রাসে ॥ 

ভূজ-তয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহঃ 

কর-তয়ে কিশলয় কাপে। 

বিগ্কাপতি কহ কত কত এ্রছন, 

কহৰ মদন-পরতাপে ॥ 

অর্থাৎ শ্রীকঞ্চ, শ্রীমতী রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনেই বলিতেছেন--“সখি 

তুমি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া যাইতেছ না কেন? যদ্দি বল, তোমার একাকী আমিতে ভয় 

হয়, তাহা হইলে, কাহার তয় তুমি কর, তাহা! ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, 

দেখিতে পাই, চমরী তোমার কবরী দেখিয়! ভয়ে গিরিগুহা আশ্রয় করিয়াছে? চত্তর তোমার 
মুখের ভয়ে আকাশে অবস্থান করিতেছে হুরিণী তোমার নয়ন-ভয়ে, কোকিল তোমার মধুর 

স্বর-্ভয়ে, ও হস্তী তোমার গতি-ভয়ে বনবাস করিতেছে । তোমার কুচ দর্শন করিয়া পনের 
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কোরক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জলে অবস্থান করিতেছে, ঘট অগ্রি-প্রবেশ করিয়াছে, দাড়িস্ব ও শ্রীফল 

শৃন্তে দোছুল্যমান, এবং মহাদেব গরল পান করিয়াছেন। তোমার স্বর্ণ-বর্ণ ভূজ-তয়ে মৃণাল 

পঙ্কে অবস্থান করিতেছে ও তোমার করতল-ভয়ে কিশলয় কম্পিত হইতেছে । যে-তোমার 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তয়ে তীত হইয়া ইহার! সকলে দুরে পলায়ন করিল, সেই তুমি আবার কাহার 
তয়ে ভীত হুইয়! আমার নিকট আসিতে পারিতেছ না £৮ কবিবর তাঁরতচন্ত্র বি্কার রূপ বর্ণনা 

করিতে বিগ্ভাপতিকেই অস্ভুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

৫| মুখকে চন্ত্রের সহিত উপমা দেওয়া খুবই সাধাঁরণ। কিন্তু বিগ্তাপতি শ্রীমতী 
রাধিকার বদনকে চন্দ্রের সহিত উপম! দিতে গিয়া! দেখিলেন, উপমা সর্বাজনুন্দর হইল না) কারণ-- 

“চাননকে আছয়ে ভেদ কলঙ্ক 

ওযে কলঙ্কী তুছু নিষফলঙ্ক ||” 

অর্থাৎ চন্ত্রে ত কলঙ্ক আছে; কিন্ত শ্রীমতী রাধিকার বদন-শোভা যে নিষ্কলঙ্ক 

কাজেই নি্চনঙ্ক বদনের উপমা স্থল কলম্কী চন্দ্র কেমন করিয়া হইবে ? তাইকবি বলিলেন-_ 
“হবরিণহীন হিমধাঁমা” 

অর্থাৎ একমাত্র হরিণবিহীন চন্দ্রের সহিতই সে মুখের উপম' দেওয়! যাইতে পারে। 
পদটি পড়িলেই কর্ণাটরাজ-বর্ণন] মনে পড়ে। কৰি কর্ণাটরাজের যশকে চন্দ্রের স্তায় শুভ বলিয়া 
বর্ণন| করিয়া নিগেেই প্রশ্ন করিতেছেন 

তুলনাং ত্বৎকীতে ধত্ে কথং কলঙ্কমলিনশ্ন্দ্রমাঃ+" 
অর্থাৎ চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্ধ রাজার যশে ত কলঙ্ক নাই। কাজেই সকলঙ্ক চর 

কেমন করিয়! নিষফলঙ্ক যশের উপমাস্থানীয় হইবে? তাই কৰি পুনরায় বলিতেছেন, যদি চন্ত্র- 

ক্রোড়ন্থিত মগ, কর্ণাটরাজ কতৃকি নিহত শক্রদিগের ভগ্ন প্রাসাদদোপরে অঙ্করিত নব নব হূর্বাগ্র- 
তাগ দর্শনে লে'ভপরবশ হইয়া চন্দ্রের ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করতঃ তাহার উপর পতিত হয় 
তাহা হইলে তদবন্থ চন্দ্রের সহিত রাজার শুত্র যশোর[শিকে উপমা দেওয়া যাইতে পারে-_ 

“স্ত।দেখ ত্বদরা তিশৌধশিখর প্রে।ডূতশম্পাস্থুর 
গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্ যদি পুনস্তস্তাস্কশায়ী মুগঃ |” 

শ্রীমতী রাধিকার গ্রীবাদেশ হইতে বক্ষস্থলম্পর্শী মুক্তামালার বর্ণনাটি আরও চমৎকার । 
্রীবাকে কন্ধ,র সহিত উপমা, সকল কবিই দিয়াছেন। 'কম্শ্রীবাপ্রলিত মুকুতার মালা” প্রত্ৃতি 
অনেকেই লিখিয়াছেন। কিন্তু বিষ্তাপতি ঠিক সেই উপমাই এমন এক অভিনব ভাঁবে দিয়াছেন, 
যাহা! অন্ত কবি হয়ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই-- 

“গিরিবর গরুয় পয়োধর পরশিত, 

গীমে গজমোতি হারা । 

কাম কম্ব ভরি কনক-শস্ভূপরিঃ 

ঢারত সুরধুনি ধারা ||” 
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অর্থাৎ শ্রীমতীর গ্রীবাদেশ হইতে প্রলফ্িত মুক্তামাল! দেখিয়! মনে হইতেছে, যেন 
কামদেব কম্ব, ভরিয়া গঙ্গার শুভ্র জলধার! কনক'শস্ত,র উপর ঢালিতেছেন। পয়োধরকে কনক- 
শিবলিঙ্গের সহিত উপমা অন্ত কোনও কৰি পূর্বে দিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। এই উপমা 
কৰি অন্ঠত্রও দিয়াছেন, কিন্ত সেখানে অন্তান্ত উপমানের সহিত সংযোগ করিয়া, উহাকে আরও 

গন্নর করিয়! তুলিয়াছেন__ 

(ক) “অন্বর বিঘটু অকামিক কামিনী, 
করে কুচ ঝাপু জুছন্দা। 

কনক-শস্ত, সম অনুপম হুন্দর, 

ছুই পঙ্কজ দশ চন্না |” 

অর্থাৎ, বক্ষস্থলের বস্ত্র অকশ্মা্থ সরিয়া যাওয়ায়, শ্রীমতী নুন্দর ভঙ্গীতে ছুই করতল দ্বারা 
কনক-শস্ভর ন্তায় সুন্দর কুচযুগল আচ্ছাদন করিলেন ; মনে হইল, যেন ছুইটি পদ্মের উপর দশটি 

চন্ত্র শোভা পাইল। এভাবে অঙ্গুলিকে চন্দ্র বলিয়া বর্ণনা কখনও দেখি নাই। করাম্থুলিকে 

চম্পকের সহিত উপমা দেওয়।ই সাধারণ। কালিদাস অবশ্য তীহার “শকুন্তলা” নাটকে ভারতের 

অঙ্গলিকে ঈষৎ বিকশিত পদ্মদলের সহিত উপমা দিয়াছেন 
এপ্রলোভ্যবস্তপ্রণয়গ্রস।রিতো, 

বিতাতি জালগ্রথিতাঙ্গঘলিঃ করঃ। 
অলক্ষ্য পত্রান্তরমিদ্ধর|গয়1, 

নবোষয়! ভিন্নমিবৈকপন্কজম্ 

কিন্ত বিগ্ভাপতি যে ভঙ্গীতে অঙ্গ,লিকে চন্দ্রের সহিত উপম! দিয়াছেন, অন্ত কোনও 

কবিই সেভাবে উপমা দিতে পারির়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর কবি যদি এখানে নখকেই 

উপমেয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, এভ্তাবের বর্ণন! পূর্বে অন্ত কেহ করেন নাই, ইহা 
নিঃসস্কেেচে বলা যাইতে পারে। 

(খ) “ম্থরত সমাপি শুতল বর নাগর, 

পানি পয়োধরে আপি। 

কনক-শস্ত, জনি পুজি পৃজারে, 
ধয়ল সরোরুহে ঝাপি | 

অর্থাৎ বিলাসান্তে উভয়েই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ্রীকুষ্ণের করতল শ্রীমতীর 

পয়োধরোপরে ন্যন্ত। মনে হইতেছে, যেন পুক্ধারী কনক-শস্ত র পূজা সমাপন করিয়া! তাহাকে 
পল্নত্বারা আচ্ছাদন করিয়| রাখিয়াছেন। 

( ক্রমশঃ) 



বেদান্ত দর্শন 
(পূর্বাতবৃ্ধি ) 

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্: এ", বি. এল্, 

(৪৩) মধুসুদন সরস্বতী__ইনি বাঙলার গৌরব। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার 
অন্তর্গত উনসিয়! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক । সন্যাসগ্রহণ করিয়া 

কাশীতে রামতীর্ঘের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। ইমি কৃষ্ণতক্ত হুইয়াও অদ্বৈত-মতাবলম্বী 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। ইহার গ্রন্থ (ক) অদ্বৈত সিদ্ধি_এই একখানি গ্রন্থই ইহ!কে 

অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসরায়-রুত ন্তায়ামৃত গ্রন্থের খণ্ডন ও 

অদ্বৈত বেদাস্তের শ্রেষ্ট রত্ব। ইহার অন্ান্ঠ গ্রন্থ_-() গীতাটাক! (গ) সংক্ষেপ শারীরক-টাকা 
(ঘ) মহিয়ন্তোত্র টীকা (ও) ভাগবতের টীক1 (5) রাসপঞ্চাধ্যায়ের চীক! (ছ) ভক্তি রপায়ন 

(জ) বেদান্ত কল্পলতিকা (ঝ) সিদ্ধান্তলেশ টীকা (4) সর্ববিদ্থা সিদ্ধান্তবর্ণন (ট) অ্বৈতরত্বরক্ষণ 

(ঠ) নির্বাণদশক্টীকা (ড) সিদ্ধান্তবিন্দু (5) ঈশ্বরগ্রাতিপত্তিপ্রকাশ (৭) প্রস্থানভেদ (ত) 

আনন্মমন্দাকিণী স্তোত্র (থ) কৃষ্ণকুত্হল্নাটক (দ) হরিলীলাবিবেক (ধ) আত্মবোধ-টাকা 
(ন) বেদস্তরতি টীক1 (প) অষ্টবিরুত্তিবিবৃতি (ফ) শাণ্ডিল্যস্থত্র টীকা। ইছার সময় প্রায় ১৫২৫ 

থুঃ অঃ হইতে ১৬৩২ খৃঃ অঃ পর্যস্ত। ইহার জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা পণ্ডিত রাজেন্দ্র 
নাথ ঘোষ-সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধিঃ গ্রপ্থে লিপিবদ্ধ আছে। 

ইহার পরেই রামানুজ, মাধব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত 

অদ্বৈতচিস্তাধারায় বাধ! দেন। বল! প্রয়োজন মধুস্ছদন সরম্বতী-ককুৃত অদ্বৈতসিদ্ধির পর 
আর কোন বাধাই প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। যাহা হউক এ বাধার 

প্রতিকূলতা করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন-__ 

(88) বভদ্র-ইনি মধুহ্দন সরস্বতীর শিখা । ইহার গ্রন্থ (ক) সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহ-_ 
ইহাকে অদ্বৈতসিদ্ধির সারসংকলন বলা যাইতে পারে (খ) সিদ্ধি ব্যাখ্যা--ইহা স্ায়ামৃতকার 
ব্যাসরায়ের শিষ্য ব্যাসরাম-লিখিত ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর খণ্ডন । 

(8৫) পুরুযোত্তম সর্বতী-_ইনিও মধুহুদনের শিষ্য ও স্বুরুত্ত সিদ্ধান্ত বিন্দুর টাকাকার। 
(৪৬ ) শেষ গোবিন্দ--ইনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজীদীক্ষিতের গুরু কৃষ্ণদীক্ষিতের পুর ও 

মধুম্দনের অন্যতম শিষ্য এবং শক্করাচার্য কত সর্ববেদান্ত সংগ্রহের টীকাকার। 

(৪৭) বেস্কটনাথ--ইনি নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইহার রচিত গ্রস্থ--(ক) গীতার টীকা (খ) 
অদ্বৈতরত্বপঞ্জর €গ) মন্ত্রসার-নুধানিধি (ঘ) তৈত্তিরীয়উপনিষদ্ ভাব্য। 

্ (৪৮) সদানন্দ ব্যাস--ইনি মধুস্দনের অদ্বৈতসিদ্ধির সার 'সংকলন করিয়া পদ্যে অদ্বৈত 
সিদ্ধিসিদ্ধান্তসার রচনা করেন। তত্যতীত ইনি শঙ্করের একটী জীবনী "শঙ্করমন্দার সৌরত* 

রচনা করেন। | | 



8৭২ শ্রীভারতী ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

(৪৯) ধর্মরাজ অধ্বরীন্ত্র -ইনি বেস্কটনাথের শিষ্য। ইনি মাল্জ্রাজের অন্তর্গত বেলাঙ্গুডি 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। গ্ঠায়ের ভাষাতে রচিত "বেদাস্ত পরিভাষা” ইহার অক্ষয় কীতি। 

ইহার অন্ান্থ গ্রন্থ-_পন্মপাদরুত পঞ্চপাদিকার টীকা, গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কত নব্যন্থায়ের গ্রন্থ তত্ব 

চিন্তামণির উপর বিদ্বন্মনোরম! টীক1| ইহার সময় আনুমানিক ১৫৭৫ --১৬৭৫ খুঃ অঃ। 

(8০) হৃসিংচ সরস্বতী-_ইনি সদানন যোগীন্ত্র-কৃত বেদাস্তসারের উপর 'মুবোধিনী” 
নামে এক টীক1 রচনা করেন। 

(৫১) রাঘবেন্ত্র সরস্বতী--( বা রাখবানন। সরস্বতী )--ইনি ১৬শ শতাবীর লোক। ইঁছার 
গ্রন্থ--(ক) স্তায়াবলী দীধিতি-_বা মীমাংসা হ্ত্র দীধিতি (খ) মীমাংসাস্তবক (গ) পাতঞ্জল রহন্ত (ঘ) 

সংক্ষেপ শারীরকের উপর “বিদ্যমৃতব(বিণী' টীক। (উ) মন্ুসংহিতার টাকা। 

এই সময়ে পুনরায় রামানুজ ও মাধব সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্য আবিভূ্ত হইয়া 
অদ্বৈতমত খগ্ডনে চেষ্টা করেন আর এই চেষ্টায় প্রতিকূলতা করিলেন-- 

(৫২) রামকৃষণাধবরী-__ইনি ধর্মরাজ অধ্বরীন্ত্রের পুত্র ও পিতাকুত বেদান্ত-পরিভাষার উপর 

'শিখামণি' নামে টীকার প্রণেতা । 
(৫৩) পেড্ডা দীক্ষিত (বা হৃধীকেশ দীক্ষিত )_ইনিও বেদাস্তপরিভাষার উপর 

প্রকাশিক'* নামে টীক] প্রণয়ন করেন ও ছন্দোবিবৃত্তি নামে ১টা গ্রন্থ রচনা! করেন। 
(৫8) নারায়ণ তীর্ঘ-_ইনি ব্রহ্মাননের বিষ্ভাগ্তরু ও বহু টাকার প্রণেতা যথা (ক) ১০৮ 

উপ্ননিষদ্দের টীক1) (ন্তাঁয়ে) (খ ) জগদ্দীশতর্ক(লঙ্কারের শবশক্তিগ্রকাশিকার উপর টীকা (গ) 
উদয়নের কুহুমাঞ্জলির টাকা ( ঘ) রঘুনাথের দীধিতির উপর টাকা -(উ) বিশ্বনাথ"কৃত ভাষা- 

পরিচ্ছেদের ন্টীক1) (অন্তান্ত দর্শনে )-- (চ) সাংখ্যকারিকাঁর টীকা (ছ )পাতঞ্জল-কত যোগ- 

হৃত্রের টীক (জ) কুমারিল মতান্থ্যায়ী ভা্টতাষাপ্রকাঁশিক* টাক! (ঝ) শাগিল্যস্থত্রের 

“তক্তি-চন্ত্রিকা' টাকা (ঞ) মধুহুদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর টাকা ও (ট) বেদান্তবিভাবনা নামক 

গ্রকরণগ্রন্থ। 

(৫৫) বঙ্ষানদদ সরম্বতী--ইনি তদানীত্তনকালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার 

সময় প্রায় ১৫৭৫-১৬৭৫ খ্রী' অ*। ইছার রচিত গ্রন্থ_অদ্বৈত সিদ্ধির উপর ২ খানি টাকা--( ক) 

লঘুচন্ত্িক! ও (খ) বৃহচক্ড্রিকা (গ) বর্নত্র বৃত্তি "হতরমুক্তাবলী' (ঘ ) অদ্বৈতচন্দ্রিকা ( উ) অদ্বৈত- 

সিদ্াস্তবিষ্োতন (চ) মীমাংসাচন্ত্রিকা৷ (ছ) মধুহদন-কৃত সিদ্ধান্তবিন্দুর টাকার উপর 
-গগ্ভায়রত্বাবলী' টিগ্রনী। 

(৫৬) অগদীশ তর্কালঙ্কার--ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গীতার উপর ইহার রচিত 

অধৈত মতে টাকা আছে। তহ্যতীত ন্তায়ের শবশক্তি গ্রকাশিকা, তর্কামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। 
ইহার সময় প্রায় ১৫৬০-১৬৬০ খ্রীঃ অঃ। | 

(8৭) অচ্যুতরুষ্ণানদাতীর্ঘ--ইছার রচিত গ্রস্ব-( ক) তৈততিরীয় উপমিধদের শঙ্করভাষ্ের 
উপর “বনমালা” টাক! (খ) অপরয় দীর্ষিতের সিদ্ধাস্তলেশের উপর “কৃষ্ঠালঙ্কার টীকা। 
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(৫৮) আপোদেব-_-ইনি মীমাংসাশান্ত্রের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও 'মীমাংসা ন্তায় গ্রকাশ 
গ্রন্থের প্রণেতা । অদ্বৈত বেদান্তে ইনি সদানন্দককৃত বেদান্তসারের উপর “বালবোধিনী* টাক] রচনা 
করেন। 

(৫৯) রামানন সরম্বতী--ইনি ব্রহ্গসুত্রের শঙ্করভাব্যের উপর “বত্বপ্রভা+ টীকা রচনা করেন 
এবং তথ্য তীত “ব্রহ্গামূতবধধিণী” নামক একটি বুত্তিও রচনা করেন। 'পঞ্চপাদ্িক] বিবরণোপন্ঠাস' 

ন।মক একটা গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করেন। 
(৬) কষ্ণানন্দ সরস্বতী-_ইনি 'রত্বগ্রভাস্টাকার উপর ১টি টাক! ও “সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঞ্জন? নামক 

একটি গ্রন্থ ( ইহাতে শ্রীতাস্যখগুনের চেষ্ট1। করিয়াছেন ) রচনা! করেন । 
(৬১) কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী-_-ইনি 'অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি” নামক ১টি গ্রন্থের গ্রণেতা। 
(৬২) রঙ্গনাথাচার্য ইনি ব্রহ্গসত্রের উপর ১টী বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। 

(৬৩) নরহরি__ইনি “বোধসার? নামক ১টী অদ্বৈত-বেদাস্ত গ্রন্থের প্রণেতা । 
(৬৪) *দিবাকর--ইনি স্বগুর নরহরি-কুত বোধসারের উপর ১টা টীকা রচনা করেন। 

ইহার পরেই বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
আচার্যদিগের আবির্ভাব হইল ইহাদের কৃত বাধ! গ্রশমনে চেষ্টা করিলেন-_ 

(৬৫) বিট্ঠলেশোপাধ্যায়-__ইনি গুজরা'টা ব্রাঙ্মণ। রত্বগিরির নিকটস্থ রাজাপুরের অন্তর্গত 

কশলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ও নব্য ন্যায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি ব্রজ্ানন্দের লঘুচন্দ্রিকা টীকার উপর “বিট্ঠলেশী” টাকা রচনা করেন। 
(৬৬) উদাসীন স্বামী অমরদাস-_ইনি বেদান্ত পরিভাষার শিখামণি টীকার উপর “মণি- 

প্রভা নামক টীকার রচয়িতা । 

(৬৭) মহাদেবেন্্র মরস্বতী-_-“তত্বনুসন্ধান” ও ইহার টীকার ইনি প্রণেতা । 
(৬৮) ধনপতিহ্রি-ইহার রচিত গ্রন্থ--(ক) গীতার উপর “ভাম্বোৎকর্ষদীপিক'ঃ 

টাক] (খ) মাধবীয় শঙ্কর বিজয়ের টাক! ( এই টাকার মধ্যে পন্পপার্দাচার্যকৃত প্রাচীন শঙ্কর বিজয়ের 

নুপ্তাংশ সন্নিবি& আছে ) (গ) রাসপঞ্চাধায়ের টাকা । 

(৬৯) শিবদাস আচার্য ইনি ধনপতি স্থরির পুত্র এবং বেদান্ত পরিভাষার উপর 
“পর্বার্ঘদীপিক'” নামক টাকার প্রণেতা! । 

(৭*) সদাশিবেন্ত্র সরস্বতী-ইনি কাঞ্ধী কামকোিপীঠের মোহান্ত ছিলেন। ইহার 
রচিত গ্রস্থ-*-(ক) বর্সত্রের উপর *ব্র্ষতত্ প্রকাশিকা” বৃত্তি (খ) আত্মবিস্া বিন্তাস (গ) ১২ খানি 
উপনিষদের উপর দীপিকা টীকা (ঘ) সিদ্ধান্তকল্পবন্পী (৪) অছ্বৈতরসমঞ্জরী (চ) যোগস্থত্রের 

উপর 'যোগন্থধাসার+ বৃত্তি (ছ) সিদ্ধান্ত লেশসার “কবিতা কল্পবন্লী | 

(৭১) ভাত্কর দীক্ষিত--ইনি স্বগুরু কৃষ্খানন্দ সরস্বতীকৃত “সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঞ্জনকার' এর 
উপর 'রদ্বতূলিকা, টীকা! রচনা করেন । 

৪২৬ 
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(৭২) আয়ন্নদীক্ষত-_ব্যাসের বরহ্ষহত্তরে যে অৈতমতই গ্রতিপাদিত হইতেছে তাহ্। 

সিদ্ধাস্ত করিবার জন্ত ইনি “ব্যাসতাৎপর্য নির্র়" গ্রন্থ রচনা করেন। 

(৭৩) হরিদীক্ষিত-_-ইনি ১৭৩৬ থঃ অবে রক্গসত্রের উপর একটি সরল বৃতি ্ চচন1 করেন। 
ইহার পরেই থুঃ উনবিংশ শতাব্দীতে মাধব ও রামান্ত্ধ মতের কয়েকজন পণ্ডিতের 

আবির্ভাব হয়। আর তাহাদের কৃত বাধার প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন উনবিংশ ও বতর্মান 
-শতাঁকীর কয়েকক্গন পণ্ডিত। 

(৭8) মহামহোপাধ্যায় রামনুব্বা শাস্্ী-_ইনি কুস্তকোণের নিকটস্থ একগ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন ও রামানুজ সম্প্রদায়ের অনস্তাচার্ষ-কৃত গ্যিয়তাস্কর' খণ্ডন ও মাধব সম্প্রদায়ের ব্যাস 

ভীর্থকুত “মাধবচন্্রিকা' খণ্ডন করেন। | 

(৭৫) মহামহোপাধ্যায় রাজুশাস্ত্রী-ইনি তাঞ্জোরের নিকটস্থ এক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন ইনিও অনস্তাচার্যকৃত ন্যায়তাস্কর খণ্ডন করিয়। 'স্ায়েন্দু শেখর+ রচনা! করেন। 

(৭৬) মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ্ায়পঞ্চানন_ইনি বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে জম্ম 
গ্রহণ করেন। ইনি বেদাস্ত পরিভাষার উপর “আত্মবৌধিনী” টীকা এবং সৃতি ও মীমাংসার 

কয়েকটা গ্রন্থের টীক। রচন! করেন। 

(৭৭) তারাচরণ তর্করত্ব-ইনি ২৪ পরগণ। জেলার ত্র পল্লীগ্রাম নিবাসী ও ব্তমান 
যুগের মহা পণ্ডিত ম.ম. প্রমথনাথ তর্কভৃষণের পিত| | ই'হার গ্রন্থ-(ক) কাননশতকম্ (খ) রাম- 

জন্মভানম্ (গ) শূঙ্গার রত্ভাকরম্ (ঘ) মুক্তিমীমাংসা (উ) ঈশোপনিষদের বিমলাভাষ্য চ) খণ্ডন পরি- 

শিষ্ম্ (ছ) নীঘিদীপিক] (জ) কলাতত্বম্ (ঝ) বৈগ্থনাথক্তোত্রম্ (&) সাকাঁরোপাসনাবিচার। 

(৭৮) রঘুলাথ শান্্রী-ইনি বোম্বাইএর কোলাপুর নগরে থাকিতেন ও "শঙ্কর পাদত্ষণ 

নামে ক্রন্গহুত্রের শঙ্করভাষ্যের এক টাক] রচন। করেন। 

(৭৯) দক্ষিণামূতি ম্বামী_ইনি কাশীতে বাস করিতেন । ইনি “অদ্বৈতসিদ্ধাঞ্জন” নামে 
একটি বৃহ গ্রন্থের প্রণেতা । 

(৮৭) মহামহোপাধ্যায় ছুত্রহ্ষণ্য শান্ত্রী-ইনি পূর্বোত্তর মীমাংসার সম্বন্ধ, অধ্যাসবাদ 
ও ব্রহ্গাবিগ্ভাধিকারি বিচারপ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

(৮১) মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্্ী দ্রবিড়_ই'হার গ্রন্থ অস্বৈতসিদ্ধি সিদ্ধান্তসারভূমিকা 

ও খণ্ডনখণ্ডখাগ্ঠের বিগ্য!সাগরী টাকার ভূমিক]। 
(৮২) মহামহোপাধ্যায় ধর্মদত্ত ঝা-_ইনি মৈধিলী ব্রাঙ্গণ। ইহার গ্রন্থ গুঢ়ার্থতবালোক 

(বুৎপত্ভতিবাদ্ের টাক ), স্তায়বাতিকিতাৎপর্য টীকার টাকা) সিদ্ধান্ত লক্ষণের ক্রোড়পত্র । 

(৮৩) শাত্ত্যানন্দ সরম্বতী--ইনি দ্বারকামঠের অধীশ ছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থ-_- 

পঞধ্ধীকরণ টীক] ও বেদান্ত পরিভাবার টীকা । (ক্রমশঃ ) 



শ্রীসতীশচন্দ্র নীল এম্. এ., বি. এল্- 

চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথি সমগ্র ভারতের আর্ধদিগের এক মহাপুণ্যময়ী তিথি। 

এ শুভ তিথিতে ভগবান্ প্রীরামচন্ত্র এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন্ সুদুর 
অতীতের কোন্ সময়ে যে লৌকপাবন রঘুনদ্দন জম্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা! বলা কঠিন। 
বতর্মান প্রবন্ধে আমরা সেই কালনির্ণয় করিতে ও খ্রীরামচন্ত্রের মানব লীলার মূল ঘটনাগুলি 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আর্ধসস্তানের! প্রায় প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতেই রামায়ণের 

মূল আখ্যায়িকা অবগত হয়। নিরক্ষর লোকেরাও রামায়ণকথ শ্রবণ করে। ছুতরাং তাহার 
পুনরালোচনার প্রয়োজন কি? ইহার ছুইটী গ্রয়োজন আছে__ প্রথমতঃ অবভার বা মহাত্মা- 
দিগের পৃতচরিতের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় চিত্তমালিন্ দূরীভূত হইয়া মন এক অপার্থিব উচ্চ 

জগতে বিচরণ করে-_দ্বিতীয়তঃ তাহারা যে আদর্শ জগতকে দেখাইবার জন্ত অবতীর্ণ হন 

সেই আদর্শেরও একট] উজল ছবি আমাদের মানসনয়নে থাকিয়া আমাদিগকে সেই 
আদর্শের দিকে চালিত করিবার চেষ্টা করে। ভগবানের অবতার পরিগ্রছের কারণ কি? যিনি 

ৃষিস্থিতিগ্রালয়ের আদি কারণ, ধাহার ইচ্ছাশক্তির সামান্ত গ্রভাবেই কত অলৌকিক ঘটনা 
ঘটিতে পারে, তীহার কতকগুলি লৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্প।দনের জন্য জীবন যাপনের কোন 
গ্রয়োজন হয় না। শুধু অবতার কেন, অবতারকল্প মহাপুরুষদের ধাহাদিগকে “আবেশাবতারঃ 

বলা যাইতে পারে-তীহাদেরও জীবনী এইরূপ এক বা ততোধিক আদর্শের জলন্ত মুতি। 

বিভিন্ন দেশ ও কালে বিভিন্ন জগৎবাঁসীকে বিভিন্ন আদর্শ গ্রদানের জন্য অবতারের আবির্ভাব 

হয়। আমর! ইহাদিগকে অবতার বলি বা অতিমানব বা আদর্শ মানব বলি তাহাতে বিশেষ 

যায় আসে না। তাহার! কি আদর্শ দেখাইয়াছেন এনং এ আদর্শ মানব্জীবনে কতটা! কার্ধকরী 

হইতে পারে তাহার সম্যগ. জ্ঞানই প্রয়োজন | শ্রীরামচন্দ্র কি কার্যে ও আদর্শ স্থাপনের 
জন্ভ অগতে আবিভূর্তি হুইয়া ছিলেন তাহা প্রথমে তাঁহার জীবনী হইতে দেখাইতে ঠা 
করিব; তারপর তাঁহার জন্ম সময়ের বিষয় কিছু আলোচনা করিব । 

রামচন্ত্রের অন্স্থান অযোধ্যানগরী। ইহা বতমানে যুক্তপ্রদেশের অস্তর্থত 
ফেন্জাবাদ জেলায় সরযুমদীর (গোগ-্রানদী ) তীরে অবস্থিত। ইহার পরিস্থিতি ২৬*৪৮ 
উ* এবং ৮২*১২+পৃ”। শ্রারামচন্ত্রের সময়ে ইহা ভারতের মধ্যে অতি মৃদ্ধিশালী ও বৃহৎ 
নগর ছিল। সে সময় ইহার ক্ষেত্র ছিল ১২ যোজন অর্থাৎ ইহার পরিধি হিল ৮* মাইল 
হইতে ১০৯ মাইল। ইহ! প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই কৌশল রাজ্যের 
অধিপতি ছিলেন হুর্ধবংশীয় ইক্গাকুরা্জার বংশধর শ্রীরামচন্ত্রের পিতা রাজা দশরথ। এই 
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বংশীয় রাজাদের একশত যন বংশধর রাজ! মুমিনের পতনের সঙ্গে অযোধ্যানগরী 
বিলুপ্ত হইল। পরবতী বৌদ্ধযুগে এই অযোধ্যার নাম হইল সাকেত--কোশলের রাজধানী । 
শারও পরবর্তী যুগে উজ্জয়িণী অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অযোধ্যা নগরী পুনঃ- 
স্থাপিত করেন। রাজা দশরধের সময় এই নগরী যে বাণিজ্যপ্রধান ও একান্ত সমৃদ্ধিশালী 

ছিল তাহা রামায়ণে বাল্ীকির বর্ণনায় পাওয়া! যায়। বত'মান স্হরের এককোণে একটা 

উচ্চ স্তপ আছে উহাকে রাযকোট বলা হয় এবং পরস্থানই রামচন্ত্রের অন্মগ্থান বলিয়া 
কথিত। এই স্তপের অধিকাংশই মুমলমান রাজা বাবর কতৃক নিমিত মস্জিদ্-পরিবেষ্টিত। 

কেবল বাহিরের একস্কানে একটি বেদি রাঁমচন্দ্রের জন্মস্থানরূপে রক্ষিত হইতেছে । ইহারই 
পাশে একটি বড় মনির আছে, ইহ! নাকি সীতার রদ্ধনশালা ছিল। যেখানে লক্ষণ দ্ান 

করিতেন সেখানেও একটি মন্দির আছে। সহরের মধ্যে একটি মন্দির আছে ইহা ভক্ত 
হছুমানজীর মন্দর | আরও কয়েকটা সুন্দর মন্দির কণকভবন (ইহা টীকম্গড়ের এক রাণী 
কর্ক নিমিত), নাগেশ্বরনাথ মন্দির প্রভৃতি শ্রী ১৮শ ও ১৯শ শশান্ীতে নিমিত। এই অযোধ্যা 
জৈনদিগেরও তীর্থস্থান । কয়েকটী জৈন মন্দিরের মধ্যে €টী দৈন মন্দির ৫ জন তীর্ঘস্করদিগের 

জন্মস্থান রূপে গ্্ঃ ১৮শ শতাব্দীতে নিমিত। আরও ২টী স্থান-ন্বর্গদবার--এখানে শ্রীরামচন্ত্রের 
নশ্বর দেহ রক্ষিত হুইয়াছিল, ও ত্রেতা-কা1-ঠাকুর-- এখানে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর্যদের 

নিকট পবিভ্রতীর্ঘ। এই স্থানদ্বয়ের উপর আওরগ্গজেব-নিসিত মস্জিদের ভগ্রাবশ্রেষ আছে। 

এই কোশলরাজ্যের অধিপতি রাজ। দশরথ ছিলেন একজন বেদজ্ঞ, মহাতেজস্ী, 

বিচক্ষণ ক্ষত্রিয় রাজ1। তাহার আটজন অযাত্য বা! মন্ত্রী_ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, স্ুরাষ্্ী 

রাষ্্রবধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত; এবং বশিষ্ট ও বামদেব নামক ছুইজন প্রধান খাত্বক্ 
ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্ুযন্ত, জাবালি, কাশ্ঠপ্, গৌতম, ম]কতও্ে়, কাত্যায়ন, খধ্শুঙ্গ গ্রভৃতি 

খধষিও তাহার যক্ঞাদ্দি ও রাজকার্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে বশিষ্ট ছিলেন প্রধান 

পুরোহিত ও সুমন্ত্র ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। বাজ দশরথের বিভিন্ন বর্ণের প্রায় শতাধিক 

রাণী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্থুমিত্রা। ব€- 
কালাবধি কোন সম্তানা্দি না হওয়ায় রাজা দশরথ খধ্যশৃ্গ মুনিকে আনাইয়া অশ্বমেধ ও 

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান। আর এই যজ্ঞফলেই তিনি প্রধান? মহিষী কৌশল্যার গর্ভে-গ্রীরামচনত্ 
প্রিয়তম] যুবতী মহ্িধী কৈবেয়ীর গর্ভে ভরত এবং দ্ুমিন্রার গর্ভে যমজ সন্তান-_লক্গণ ও 

ও শব্রন্ন এই চা'র সম্তান লাভ করেন। 
চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে, পুনর্বস্থ নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে প্রীরামচন্ত্রের জগ 

হয়। তাহার জন্ম সময়ে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকররাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, 
বৃহম্পতি ও চন্্র কর্কট রাশিতে ও শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে-- 

পাচটা গ্রহই তুঙ্গী থাকায় ্রীরামচন্ত্র তদানীন্তন যুগে উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সা হইয়াছিলেন 
কিন্ত সগ্ডমে মঙ্গলগ্রহ থাকার কারণে তাছার স্ত্রী সখ ঘটে নাই। 
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যাহা হউক প্রীরামচন্তর লক্ণাদি সহ বাল্যকালে বশিষ্ঠধবির নিকট ব্যাকরণ, কাবা, 
স্বৃতি, বেদ, ও কলাবিদ্তাশিক্ষা করিয়া ধনুবিদ্য; শিক্ষা করিলেন ও গজ, অশ্ব ও রখারোহণে 

পারদর্শী হইলেন। এই সময় যখন তীহার বয়স ১৫১৬ বর্ষ, রাজ দশরথ পুক্রদিগের বিবাহের 
জন্ত চেষ্টা করিতেছেন তখন অযোধ্যায় ব্রহ্মধি বিশ্বামিত্র আসিয়া যন্তবিদ্নকারী দুইজন 
রাক্ষমকে__মারীচ ও ন্ববাহ নিধনের জন্য রাম ও লন্বণকে লইয়া গেলেন। রাজকুমারঘয় 

যাহাতে বনভ্রমণের ও পরিশ্রমের জন্ত কাতর না হইয়া কষ্টসহিষু হ'ন সেজন্য বিশ্বামিত্র পথে 
শ্রীরামকে বল! ও অতিবল! নামক ছুই রকম বিদ্যাশিক্ষা করাইলেন। এই ছুই বিদ্যার গুণ 

রামায়ণের ১ম খণ্ড ২৪ সর্গে আছে। পথে রামচন্ত্র মারীচের মাতা তারক রাক্ষপীকে বধ 
করিলেন। এই সময়েই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তৃণশয্যায় শয়ন, নদীতে আলানান্কিক প্রভৃতি 

কৃচ্ছতা সাধনে অশ্যন্ত করাইলেন, অনেক পৌর[ণিক আখ্যান শ্রবণ করাইলেন-_অনার্ধদিগের 
(রাক্ষলদিগের ) যজ্ত বিদ্ধ করার ঘটন। শুনাইলেন ও অনেক অস্ত্র বিদ্যা শিখাইলেন। বশিষ্ঠ- 
শিষ্য রাজকুমার রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিট তাহার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাত করিয়া! অমিততেজা, 

নির্ভীক, আদর্শ ক্ষত্রিয়দূপে পরিণত হইলেন। তারপর মারীচ ও স্ুবাহকে নিধুন করিয়] বিশ্বা- 

মিত্রের সিদ্ধা শ্রমে উপনীত হইলেন। সেখানে বিশ্বামিত্র কয়েক দ্িবসব্যাপী যজ্ঞ সমাধা করিয়া 
রামলক্্রণকে লইয়৷ মিথিলা নগরে জনকরাজ সহায় উপস্থিত হইলেন। জনকরাজা তাহার 

পালিত কন্ঠ। লক্ষীস্বর্ূপিনী সীতাদেবীর বিবাহের ভন্ত স্বয়গ্বর সভ1 করিয়াছেন। জনকর|জের 

নিকট মুনি পরশুরাম একটি ধন্ (হরধম্থ) রাখিয়াছিলেন ও আদেশ করিয়াছিলেন যিনি এই 

ধন্ুতে জ্যা রোপণ করিয়া ইহ! ভঙ্গ করিবেন, তাহারই হস্তে যেন সীতাদেবীকে সমর্পণ 
করেন। বনু রাজকুমার ইহাতে অকৃতকার্য হ'ন। পরিশেষে রামচন্দ্র অশায়াসে এই ধন্থ ভঙ্গ 

করেন ও লীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জনকের (ইহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ ও ইনি 

রাজধি ছিলেন ) নিজ কন্ঠ। উ্মিল।দেবীকে লক্ষণের হস্তে সমর্পিত করা হইল 'ও জনকভ্রাতা 
কুশধবঙ্জের দুই কন্ঠার সহিত-_মাগবী ও শ্রুতকীতির সহিত--তরত ও শক্রত্মের বিবাহ কার্ধ, 

সম্পন হয়। এই সব পরিণয় ব্যাপারের পূর্বেই রাজা দশরথ ভরত ও শক্রন্ন এবং অমাত্যা্দি সহ 
মিথিলায় আগমিয়াছিলেন। রাজা দশরথ পুত্র ও পুরবধৃগণসহ সমারোহে অযোধ্যায় ফিরিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরেই রাজা দশরথ রাঁযচন্ত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। 

কিন্তু অতিষেক দিবসের পূর্বরাত্রে রাণী কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার কুমস্ত্রণায় ঠককেয়ী দশরথের 

নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুত ২টী বর প্রার্থনা করেন-_রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাঁস ও ভরতকে রাজ্য- 
রান'। দশরথের বহু কাকুতি মিনতি কুটিলা কৈকেয়ীর মন টলাইতে পারিল না। এই ছুষ্টা নারী 

পরিশেষে অঠিষেক দিবসে রামকে ডাকাইয়া পিতৃ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বলিলেন। 
কৈকেয়ীর অ'দেশে রাম অনুজ লক্ষণ ও ভার্য! সীতাসহ জট বন্ধল পরিধান করিয়া বনে গমন 

করিলেন। কৌশল্যা ও সমস্ত পুরনারীর বিলাপ, লক্ষণের ক্রোধ কিছুতেই রামের কতব্যাচযুতি 
করিতে পারিল না । আনন্দ নিকেতন, উৎসব-মুখরিত্ত অযোধ্যানগরী বিষাদ সাগরে মৃগ্না হুইল। 
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যাইবার পূর্বেই রামের আদেশে লক্ষণ ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন রত্ব দান করেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে রামের বনবাস কৈকেযী প্রার্থনা করিলেন কেন? এই রমণী কুটবুদ্ধিপরায়ণা--্সস্তবতঃ 
লোকপ্রিয় রামের সম্মুখে ভরতের রাজ্যাভিষেকে গ্রঞ্জার বিপ্রোহী হয় এই আশঙ্কায়। 

ঘা! হউক বনগমনের প্রথমদিবস রামচন্দ্র তমসাতীরে রাব্রি যাপন করিলেন। এইস্থান 

হইতেই পুরবাসীরা ধাহারা রামের অন্ুগমন করিয়াছিলেন সকলে রামাদেশে প্রত্যাবতপ্জ' 

করিলেন। তারপর তাহার! ক্রমে গঙ্গাযমূনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে 
উপনীত হইলেন ও সেখান হইতে চিত্রকূটে গমন করেন। মহধি বাল্ীকির আশ্রম সে 
সময় এই চিত্রকূট পর্বতে ছিল) সেখানে ভরদ্বাজসহ সকলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে 
তাহার! কুটার নির্মাণ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে রামের বনগমনের 
পাচদিন পরেই রাজ! দশরথ পুব্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। তরত তখন শত্রদ্রসহ 
মাতুগালয়ে) তিনি আলিয়া অগ্নিকার্য করিবেন এইছন্য অম[ত্যগণ দশরথ-দেহ তৈলত্রোণীতে 
( তৈলপূর্ণ কড়াই ) রাখিলেন। দূত পাঠাইয়া শরতকে আনা হুইল। কৈকেয়ীর নিকট 
পিতার মৃতু সংবাদ ও রামবনবাসের বিষয় অবগত হইয়া রত মাতাকে যথেষ্ট ততপনা করিয়া 
রামকে পুনরানয়নের জন্ভ চিত্রকূটে যাত্রা করেন। তার পূর্বে দ্বাদশ দিবসে দশরথের 

শ্রাঙ্থকৃত্য সমাপন করেন। বিপুল অম্ুচরবর্গপহ ভরত ও শক্রর রামকে আনিতে চলিলেন। 

চিত্রকুটে ভরতের নিকট রামচন্দ্র পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন_সেখানে মন্দাকিনী তীরে 

তিনি পিতৃপিগদান করিলেন ও তরতের বছ অনুনয়েও বিচলিত না হইয়া পরিশেষে স্বীয় 
পাঁছুকাদানে ভরতকে প্রত্যাবতন করাইলেন। 

.. তারপর রামচন্ত্র চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ও প্রথমেই বিরাধ রাক্ষসকে 
বধ করেন। শরভঙ্গ, স্ৃতীক্ষ গ্রভৃতি খষির সহিত সাক্ষাতের পর তিনি অগন্ত্য মুনির আশ্রমে 

গমন করেন। মহামুনি অগন্ত্য রামচন্ত্রকে কতকগুলি অস্ব উপহার দিলেন ও গোদাবরী তীরস্থ 

পুঞ্চবটি বনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করিয়' অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। এইস্থানে লক্ষণ 

রাবপ-ভগিনী হুর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন। বতরমান বোম্বাই হইতে ১২* মাইল দৃরস্থ 

নাসিক সহর এই পঞ্চবটিবন ও নাসিকাচ্ছেদন হেতু ইহার নাম নাগিক। তারপর 
রাম-লক্ষণ খর, দৃষণ, ভ্রিশিরা গ্রভৃতি রাক্ষমীকে বধ করেন। হৃর্পনথার নিকট হইতে লঙ্কারাজ 
রাক্ষস কুলাধিপতি রাবণ এই সব সংবাদ শ্রবণে সীতাহরণের জন্য সংকল্প করিলেন। মারী5 
প্রথমে রাবণকে এই কার্ষে নিবৃত্ত করে; কিন্ত রাবণের একান্ত অন্থরোধে নিতে স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ 

করিল ও যখন পঞ্চবটার নিকট দিয়া যাইতেছিল তখন সীতাদেবী এই অভিনব মৃগ দর্শনে রাম- 
লঙ্মণকে উহ! ধরিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাম এ হরিণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যখন 

ভাহাকে বধ করেন তখন এ মায়ামুগ রামের শঝের অন্থকরণ করে। রামের কোন বিপদ আশঙ্কা 
করিয়া সীতাদেবী কক আদি হইয়া লক্ষণ তাঁছার অন্ুসন্ধ।নে যান। ইতিমধ্যে রাবণ ছল্পুবেশে 

জতিথিরপে আসিয়া লীতাকে হরণ করে| রুথারোহছণে লীতাকে লইয়৷ যাইবার লময় পধিমধো 
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রাবণকে পক্ষিরাজ অটায়ু আক্রমণ করে কিন্তু রাবণের সহিত যুদ্ধে উহার পক্ষত্বয ন্ট হইল 1 
পথে যাইবার সময় যাহাতে রামচন্ত্র এই রাবণকে অনুমরণ করিতে পারে তাহার জন্ত সীতাদেবী 
অলঙ্কারগুলি পথ চিহ্নরূপে ফেলিতে লাগিলেন । লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণ সীতাকে অশোক 

বনে রাখিলেন। এইস্থানে রাবণের ত্রাতা বিভীষণের পত্ধী সরম! সথিরূপে লীতার নিকট থাকিয়া 
তাহার ছুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতেন। এদিকে রাম-লগ্ষণ আশ্রমে ফিরিয়া যখন চতুর্দিকের কোন 
স্থানে সীতাকে খু'জিয়া পাইলেন না, তখন বিপাপ করিতে করিতে মৃত প্রায় জটায়ুর নিকট উপস্থিত 

হইয়া রাবণ কতৃর্ক সীতাহরণ ব্যাপার শুনিলেন। সেই অনুসন্ধানে খাইতে যাইতে পথে 
কবন্ধ রাক্ষসের হত্তচ্ছেদন করেন । এই কৰস্কই রাঁমকে স্ুগ্রীবের সহিত বজুত্ব করিয়া রাবণ বধ 

করিতে বলিল ও পথ দেখাইয়া ছিল। রাম-লক্ষণ তখন মনোরম পম্পাসরোবর উত্তান হুইয়! 

খয্যমুক গিরিতে রাজ্যন্র্ট বানররাঁজ শুণ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন। হুগ্রীবের নিকট স্বীয় 
প্রাত1 বানররাজ বালীর সহিত বিরোধের বৃত্তান্ত শুনিয়া বালীকেই দোষী বিবেচনা করিয়া বধ 

করিলেন ৪ স্ুগ্রীবকে বানররাজ পদে অধষ্িত করিলেন। এই স্থানেই ভক্ত হনুমান রামচজ্ের 

দর্শন পান। তারপর স্থুপ্রীব কতৃতক অগণিত বানর-সৈন্যের সমাবেশ হয়। রামচন্ত্র ইমুমানকে 
সীতার বিশ্বাসের জন্য অভিজ্ঞানাগ্ুরীয় প্রদান করিয়া! তাহাকে সীতান্বেষণে প্রেরণ করেন। 
সাগর পার হইয়া হনুমান অশোক বনে সীতার সন্ধান করেন। হনুমান কি প্রকারে সাগর পার 

হছইলেন ? সম্ভবতঃ সে সময় এই সমুদ্র বিশেষ গভীর ছিল না--কোনস্থান পদব্রজে কোন স্থান 
সম্ভরণে পার হইয়াছিলেন। লক্ষন্বারা এক শত যোজন গার হওয়া কবির কল্পনা । তারপর 

হ্থমান লঙ্কাদাহন করিলেন, অশোক বন ধ্বংস করিলেন ? বহু রাক্ষস-সৈম্য বিনষ্ট করিয়া বাম 

সনিধানে আসিয়! সীতার বাত1 নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র তখন রাবণ নিনে যাত্রা! করিলেম। 

সাগরকুলে রাবণত্রাতা ধর্মভীরু বিভীষণ রামসকাঁসে আসিলেন। তারপর বানর-সেনাদ্বারা মু 

সেতু নিমিত হইল ও রামচনত্র স্বসৈন্তে লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। 
তারপর উত্য়পক্ষে কিছুকাল যাবৎ প্রবল যুদ্ধ হইল। বছু বানর সেনা ও রাবণের কুস্তকর্ণপ্রমুখ 

বহু সেনা ও সেনাপতি নিহত হইল। পরিশেষে রাম-রাৰণের দ্বৈরত যুদ্ধে রাম বর্ধান্ত্ প্রয়োগে 
রাবণকে বধ করিলেন। তারপর বিভীষণ দ্বারা রাবণের সৎকার্য করাইয়া! রাম বিভীষণকে 

লঙ্কারাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। পরে সীতাদেবী যখন হন্থমান কতৃক রাম সন্নিধানে আনীতা 

হইলেন ও রাম করি পরগৃহবামিনী বলিম্ন। তিরস্কতা হইলেন, তখন সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা 

হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি রাম কর্ঠক গৃহীত1 হইলেন। তারপর নুসজ্জিত গুষ্পক- 
রথ আনীত হুইলে রামসীতা সকলে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ চতুর্ঘশ বর্ষ পরে পুনরায় অযোধ্যা- 
পুরীতে উপনীত হুইলেন। শোকমলিনা! কৌশল্যা দেবীর সে এক আনন্দময় দিন। রাম 
রাজাভার গ্রহণ করিলেন। বহু মুনি-ধবি রামদর্শনে আসিয়া তাহাকে রাক্ষস ধ্বংস 

* সম্ভবতঃ জনার্ধ বানর জাতির! যেরূপ লাঙল বাবার করিত, প্ষি নাষক অনার্ধ জাতিয়াও মে সমর নিজেদের 
দেহ পক্ষ বুক রাখিত। 
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করার জন্ত আশীর্বাদ করিলেন। কোশগরাহ্য সুখশীস্বিপর্ণ হইল। ইহার ছু পরে 

শীতাদেবীর গর্ভ.লক্মণ দেখা দিল। বহু সভাসদ্ সীতা গ্রহণে ও সীতার গর্ভসঞ্চারবাত শ্রবণে 

সীতার অপবাদ কীতিত করিতে লাগিল। রাম গ্রজ্ারঞ্জনের জন্ত সীতাবর্জনের মনস্থ করিলেন। 

অতিকষ্ঠে রাম-লগ্মণকে আদেশ দিলেন, মহধি বাজীকির আশ্রমে সীতাকে বর্জন করিয়া ৪ 

আিতে ; কিন্তু সীতা এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। পথিমধ্যে লক্ষণ সীতাকে সব নিবেদন 

করিলেন। মহবি বাঁজীকি তখন অন্তাপ্ত মুনি-পর্ীগণ সাহায্যে সাদরে দনুদুখিণী। 
সীতাকে বরণ করিয্াপলইলেন। লক্ষণ অযোধ্যায় ফিরিলেন। কিছুকাল পরে সীতাদেবী 

বাল্মীকির আশ্রমে “যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানদয়ের নাম হইল কুশও লব। 

বাজ্জীকি যে 'রামায়ণ' নামক অপূর্ব রামচরিত রচনা করিয়াছিলেন এই কুশ ও লবকে 

ক্রমে .লালন পালন করিয়! সেই রামায়ণ গান শিক্ষা দিলেন। কিছুকাল পরে রামচন্্র 

অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সশিশ্ম বাল্মীকি কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া সেই হল্তে 

আগমন করেন। সেখানে এই অনুপম হুনর বালকন্বয়ের মুখে রামায়ণ গান শুনিয়া সকলে 

ইছাদ্দিগকে সীতাপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। বামচন্ত্রের আদেশে সীতা আনীতা হইলেন। 

উহার সতীত্ব প্রমাণের অন্ত পুনরায় অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলিলে সীতাদেবী তগবতী 

বনদ্ধরাকে নিজ গর্ভে স্থান দিতে বলিলেন। সম্ভবতঃ সে সময়ে ভূমিকম্প হইয়া মাটা 

দবিধা বিভক্ত হুইল ও সীতা দেবী চিরতরে অন্তরিতা হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে 

কৌশল্যার দেহত্যাগ হয়। রামচন্্র আরও অনেকবর্ধ রান্ত্ব করেন ও তত ও শর গ্রভৃতি 

বারা বহরার্্য বিস্তার করেন। তারপর একদিন স্বয়ং যম মুনিবেশে রামের নিকট আদিলেন 

ও গোপনে কাথাবাত, কহিতে চাছিলেন। রাম লগ্মণকে দ্বারদেশে রাখিয়া গেলেন। 

এই মুনিবেশধারী কতান্ত লত করিয়াছেন যে, যে কেহ আসিয়া এই গোপন কথাবাতাঁয় 

বাধা দিবে, রাম যেন তাহাকে বর্জন করেন। ঠিক সেই সময়ে ছুর্বাসামূনি আসিয়া 

রামদর্শন ইচ্ছা করিলেন। লক্ষণ বাধা দিলে মুনি অভিসম্পাত করিতে চাহিলেন। লক্ষণ তখন 

বাধ্য হুইয়া,রাম সমীপে গমন করিলেন ও পরে রাম কতৃকি বঞ্ছিত হইয়া সীরয়তে 

গ্রাপত্যাগ করিলেন। রামও মর্ধাহত হইয়া পরিশেষে কুশকে কোশলে ও লবকে উত্তর 

কোশলে অভিষিক্ত করিয়া ভরত শক্রন্ন এবং অন্যান্ত পুরজন ও বানর রাক্ষসপ্রমুখ 

.সঙ্গীদের লইয়। সরয,নদীতে সকলে দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে রামলীলার অবসান 

হইল। বীর হনুমান মাত্র রামচন্জরের বরে ধরাধামে জীবিত হইয়া রহিলেন। 
অতিসংক্ষেপে রামচন্ত্রের জীবনী বর্মিত হইল। তিনি মনুষ্য জাতিকে কি আদর্শ 

“দিয়া গেলেন! এক কথার বগা যাইতে পারে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃত্সেহ ও প্রজারঞ্জনের তিনি 

মু্ঠিযান আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রজ্জারঞনকারী রাজা ছিলেন। কিন্তু ধ্ষপরী লীতাদেবীকে 
যধন ত্যাগ করিলেন. তখন কি তীহার স্বানী-ধর্ম গ্রতিপালিত হইয়াছিল? না। গ্রজারপেও 

ফি সীতারেবীর গ্রতি তাঁহার অবিচার করা হয় নাই? রাঞধর্ষ প্রতিপালন করিতে 
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হইলে লোকের মিথ্যা কুৎসাগুলির কি প্রতিবাদ করা এবং মিথ্যাবাদীদের দণ্ড দেওয়! 
উচিত ছিল না? নিজের যখন স্থির বিশ্বাম যে সীতাদেবী সতীর আদর্শ, তখন নিজের 

বিবেককে লঙ্ঘন করিয়া সীতাদেবীকে আশ্রম সন্দর্শন করাইবার প্রতারপ: করিয়! বর্জন 

করিলেন কেন? রামচরিতের এই অংশ প্রশংসনীয় বল! চলে না। এইমাত্র বল! 

যাইতে পারে রাজার আদর্শ সম্যক্রপে রক্ষা করিতে হইলে অসহনীয় আত্মত্যাগ শ্বীকার 

করিতে হয়। তারপর তপন্তা-নিরত শঘুককে শুদ্ধ বলিয়া শিরচ্ছেদ করা রাজোচিতকর্ম 
কিনা? রামচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন ও তৎকালীন আচার ব্যবহার রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন; 

তিনি ইহা! সামাজিক ধর্মের বিগহিত বলিয়া করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষের একর 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়তঃ বালীবধ--রামচন্ত্র স্ুগ্রীবের সাহায্য-প্রাপ্তির 
আশায় বানররাঁজ বালীকে বধ করিলেন। তিনি নিরপেক্ষরূপে বালীকে তাহার দেব 

গুণ প্রমাণের জন্য সুবিধা দেন নাই। এই তিনটা কার্ধ ব্যতীত রামচরিতের কে!ন কার্যে আমর] 
অধুক্তি দেরিতে পাই না। 

শ্রীবামচন্ত্র যে পিতৃতক্তির মুতিমান আদর্শ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। পিতার 
গ্রতি তাহার তক্তিশ্রন্াা কতকট] অন্ধতক্তি বল! যাইতে পারে ; কারণ সেখানে যুক্তিতর্কের 

স্থান নাই। নচেৎ পিতা যখন একজন কুটিল! রমণীর কুচক্রান্তে নীতিবিগহিত কাজ করিতেছেন, 

যাহাতে পিতা নিজেও ক্ষুব্ধ এবং সমগ্র প্রজাও বিক্ষুব্ধ সেকার্ষে তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন 

না। তিনি হয়ত ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে পিতার এই কার্ধ-__রাঁমকে বনবাঁস ও তাঁরতকে 

রাজ্যদান_পিতার ও মাতার মৃত্যু-কারণ হইতে পারে। এই তক্তিকে অত্যধিক ধর্মভাবেরই 
গ্বোতক বলা যাইতে পারে। পিতৃবাকা পালনের জন্য যে গোবধ) মাতৃবধ বা স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্তও 

হওয়া উচিত, তাহা! রাম মাতাকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের সগরপুত্র, পরশুরাম গ্রতৃতির দৃষটাস্ত 
দিয়া বুঝাইয়াছেন। রামচন্ত্রের পিতৃতক্তির আদর্শ তাহার স্বীয় মাতা, ভ্রাতা লক্ষণ ও ভার্ধা 

জাঁনকীকে বনগমনের পূর্বে প্রদত্ত ধর্ষোপদেশ হইতে পাওয়া যায়। 
শ্রীরামচন্দ্র যে আদর্শ ভ্রাতৃব্সল, লক্ষণের শক্তিশেলে পতনে ও অন্যান্ত বহুস্থানে তাহার 

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া! বায়। 

শ্রীরামচন্ত্র সে আদর্শ স্বামী তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া] যায়; কিন্তু তাহার শ্বাষিস্ব 

ধর্ম গ্রজারঞ্রন ধর্মের নিয়ে। সীতা বজনের পর যখন তিনি অশ্বমেধ ধজ্ঞ করেন, তখন শ্বর্ণ- 

মীতাই নির্মণণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার বহুজায়। ছিল এবং তানীত্তন কালে প্রায় 
প্রত্যেক রাজারই সেই ব্যবস্থা ছিল, কিশ্ত তিনি এক পত্ীক ছিলেন। 

শ্রীরামচন্ত্রের জীবনের মুখাতম আদর্শ--প্রক্কারঞ্জন মুলক রাজধর্ম। তরনীস্তন যুগে 
অনার্ধগণ--যাহার] রাক্ষস) দানব, বানর প্রভৃতিতে ম্মাখ্যায়িত--্আর্য-দিগের ধর্মকার্ষে ও 

যাগযজ্ঞে বাধা প্রধান করিতেহিল। তিনি সেইরূপ টৈরীতাবাপর রাক্ষমকুল ধ্বংস করিয়! 

দক্ষিণভারতে আর্ধধর্ষের ও কৃষ্টর বিস্তার করেন। কিন্তু একটা লক্ষ্য করিবার বিঘয়-স্ 

& ৬১ 
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তিনি বালিকে বধ করিরা স্ুগ্রীবকেই রাজ! করিলেন--রাবণ বধ করিয়া বিভীষণকে 

রাজ্যাতিবিক্ত করিলেন। ইহাতে বুঝাযায় অনার্ধকুলের ধ্বংসসাধন তাহার উদ্দেশ্য নহে-- 

যাহাতে ধাশিক অনার্যকুল ক্রমে আর্য-ধর্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে ও আর্ধভাবাপন্ন হয় তাহাই 
তাহার অভিপ্রায়। আর্য ও অন্ধের সংমিশ্রণ ও বিবাহ ইহার পর হইতেই বিশেষরূপে 
লক্ষিত হয়। কিন্তু একটা কথ! বল! প্রয়োজন-_:এই অনার্ধ-জাতি বিশেষতঃ রাক্ষসেরা যে 
অসত্য ছিল না তাহ]! রাবণের লঙ্কাপুরীর ধশ্বর্য বর্ণনায় পাওয়া! যায়। তবে আর্যদের সত্যত। 

দেবভাঁব-মূলক ইহাদের সভ্যতা অস্থ্রতাব-মূলক। 

শ্রীরামচন্দ্র যে বনবাসান্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়! অনেক রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন 

ও আদর্শ সম্রাট হুইয়াছিলেন তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কারণ তিনি শক্রপ্নের দ্বারা 

মধুপুরে লবণরাক্ষম ধ্বংস করিয়া বতর্মান মধুর! রাজ্য স্থাপন করিলেন, তরত কতৃক গন্ধর্ব 

রাজা (যাহ! বতশ্নান কান্দমাহার) স্থাপন করাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ ধর্মবীর, 

কর্মবীর, জ্ঞানবীর এবং ক্ষাত্রধর্মের জলন্ত মূর্তি। তবে তীহাকে আদর্শ সমাজ সংস্কারক 
বলা যাইতে পারে না, নচেৎ তিনি শৃদ্রতপন্বীর মন্ককচ্ছেদ করিতেন না| 

শ্রীরামচন্ত্রের গুণগ।ন ও পৃত জীবন চরিত রচন| করিবার জন্য দেবার্ধ নারদ আদি কৰি 
মহধি বালীকিকে উপদেশ করিলেন। রামচরিত্র ও আদর্শ যে কত মহত, কত উচ্চ তাহা] রামা- 

য়ণের ভূমিক1 হইতেই জান! যায় (বালকাণ্ড ১১৯ শ্লোক দেখুন)। 

এই রামায়ণ একটা পৌরাণিক কাহিনী নহে--ইহা! তদানীন্তন ভারতের একটা উজ্জ্বল 
ছবি--তারতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, কৃষ্ট আচার ব্যবহারের একটি মহাকোষ, আর 

স্থললিত ছনের মাধূর্যে ইহা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগ্রস্থ। এই রামায়ণ বধিত-_ প্রত্যেক 
চরিত্রটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি আদর্শ চরিত্র । মন্থর কৈকেয়ী প্রমুখ সে সব চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
তাহাও কুটিলতা স্বর্থপরতার নিখুত ছবি। দশরথ ও কৌশল্যার আদর্শ বাৎসল্যপ্রীতি, 

লক্ষমণাদির আদর্শ ভ্রাতৃভক্তি, দুঃখের মুতিমিতী শীতাদেবীর আদর্শ সতীত্ব, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের 
আদর্শ খবিহ্ব - হনুমানের আদর্শ গ্রহ হক্তি--প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সত্যই রামায়ণকে অমর 

কাব্য -শ্রেঠতম কাব্য করিয়াছে । সত্যই দেবধি নারদ বলিয়াছেন__ 
যাবৎ স্থাস্যস্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। 

তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্তি | 

“যাবৎ পর্বত-নদী রবে মহীতলে। তাবৎ এ রামায়ণ পড়িবে সকলে । 

মহধি বাল্মীকি-কৃত এই মূল রামায়ণ রামের জীবিত কালেই রচিত হৃইয়াছিল। 
সুতরাং শ্রীরামচন্জ্রের আবির্ভাবকাল নির্ণম করিতে হইলে এই রামায়ণকেই অবলঘ্বন 
করিতে হইবে। রাযায়ণের কাল-নির্ণ্য় তাষাতত্ব, মহাভারতের বিষয় ও জ্যোতিবিক বিচার 

দ্বারা স্থির করিতে চেষ্টা করিব। 
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রামায়ণ হইতে দেখা যাঁয়--সে সময় আর্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মংস্কত ভাষায় কথ 
কহিতেন (অরণ্য কাণ্ড ১১৫৬ ও সুন্দর কাণ্ড ৩০।১৭-১৯ শ্লোক দেখুন )। কিন্তু এই ভাষা 

বৈদক সংস্কত নহে অথচ ইহার মধ্যে অনেক শব আছে যাহাদিগকে বতমান শুদ্ধ 
স্কৃতের ব্যাকরণান্যায়ী আর্ধ প্রয়োগ বলা হয়। ম্ুুতরাং রামায়ণের তাঁষা বৈদিক 

যুগের শেষদিগের ও বতর্মান সংক্কত ভাষার পূর্বের। পরবর্তা ঘুগে ক্রমশঃ সংঙ্কত তাষার 
পরিবতের্ণ প্রাকৃত, মাগধী, পালি প্রভৃতি কথ্যভাষা গ্রচপিত হইল। বুদ্ধদেবের সময় 
কথ্যভাবা ছিল পাপি। এই কথিত সংস্কত ভাষা অপ্রচলিত হইতে অন্ততঃ কয়েকশত 

বর্ষ অতিবাহিত হুইয়াছিল। সুতরাং ভাষাতত্বের দিক দ্রিয়া বিচার করিলে অন্ততঃ ৩ হাজার 

বর্ষ পূর্বে (কারণ বুদ্ধদেবের সময় প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে) রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, 
ইহ] স্বীকার করিতে হইবে। 

তারপর অন্ততম মহাকাব্য মহাভারত ও কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের সময় হইতে বিচার করিতে 

হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুন্ধ যে প্রায় খুঃ পৃঃ ৩*০* বত্মর পৃবে মংঘটত হইয়াছিল, ইহ! বনু 

প্রকারে প্রমাণিত হইছে । মহাভারতে অনেক স্থানে রামারণের কথা ও আখ্যান 
আছ্ছে, কিন্তু রামায়ণে মহাহারত মন্বন্ধে কোন কিছুরই উল্লেখ নাই) স্ৃতরাং স্বীকার করিতে 

হইবে যে রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত। মহ।তারতের যুগে দাক্ষিণাত্য আর্ধদিগের 
বসতিতে ও সহরে পুর্ণ । আর্যমভ্যত।র তখন যথেষ্ট বিস্তুতি হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনায় 

চিত্রকুট হইত্তে পঞ্চবটী, কিছ্বিন্ধা] (ইহা বতান বেলারি হইতে প্রায় ৬* মাইল দূরে) ও 
লঙ্কা পর্যন্ত স্থানে কেবল আমর! নদী, পর্বত, অরণ্য ও প্রারৃতিক শৌনর্ষেরই বর্ণনা দেখিতে 
পাই। মধ্যে কেবল বালী রজার রাজ্য। এই বিস্তীর্ণ ভূভগ লোকাঝ।স ও রাজ্যে পরিণত 
হইতে কত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে । রামায়ণে আমর] দুইটি আর্য রাঁজার বংশ-পরিচয় 

পাই-_ইক্ষাকুবংশীয় রাজ! দশরথ ও মিখিলার রাজ! জনক। অনেক পুরাণে এই ছুইটী বিখ্যাত 

বংশের পরবতী রাজাগণের তাপিকা আছে। বিধুপুরাণ (৪২ অঃ) হইতে দেখ! যায় রামচন্দ্র 

হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত ৩২ অধস্তন পুরুষ। ইনি কুরুপক্ষের সপ্তরথীর এক রথী ছিলেন ও অভিমন্ত্ 

কুক নিহত হন। আবার বায় পুরাণ (৮৮ অঃ) হইতে দেখা যায় যে বৃহদ্বল রাম হইতে ২৮ 
পুরুষ পরে। সুতরাং পুরাণে যে বংশাবলী সম্পূর্ণবূপে দেওয়! নই তাহা বল! যাইতে পারে। 

এইভাবে ডক্টর সীতানাথ প্রধান তাহার 02101791027 ০1 41331506 111015 পুস্তকে 

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজা দশরথের কাল মহাতারতবুদ্ধ হইতে প্রায় ১৫টা পুরুষ 

উধবস্তন। বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংগৃহীত তাহার প্রদন্ত বংশতালিকাটা এই প্রকার : দশরথ, 

রাম, কুশ, অতিথি, নিষাঁধ, নল, নত, পুগুরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনস্ত, সহশ্রাশ্ব, চন্ত্রাব- 
লে|ক, তাড়াপীড়, চন্ত্রগিরি, ভান্ুচন্্রঃ শ্রতাঁয়। মহাভারতযুদ্ধে তিনজন শ্রতামুর মৃত্যু 

হইয়াছিল এবং অজ্ুর্ন ইক্ষাকুবংশীয় রাজ! বৃহদ্বপকে হত্যা করেন। কেহ কেহ এই বৃহদ্বলকে 
শুতামু স্থির করিয়াছেন। ড্টর প্রধান রাঁজধি জনকের বংশতা লিক উদ্ধত করিয়া দেখাইয়া- 
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ছেন যে তিনিও, মহাত|রতযুদ্ধ হইতে ১৫ পুরুষ উধ্র্বে। যদি তাহাই হয় তাহ! হইলে 
রাঁমচন্ত্রের জম্ম আমরা 'ভারতধুদ্ধ হইতে গ্রায় (১৫১৩০) ৪৫? বৎসর পূর্বে ধরিতে পারি? 

কারণ সেকালে অনেকেই শতামু ছিলেন এবং এক এক রাজা অন্ততঃ ৩* বৎসর রাজত্ব 

করিয়াহিলেন ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন পুরাণে প্রদত্ত বংশতালিকায় নামের 

কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। তদ্যতীত উহাদের মধ্যে যাহার! বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজ! ছিলেন 
না! তাহাদের নাম পুরাণে না থাকারই সম্ভাবনা । ডক্টর প্রধান এই প্রকারে পুরাণের নাম 

তালিক! হইতেই কৃরুক্ষেব্রযুদ্ধ-কাল ১১৫১ খ্রীঃ পৃঃ অবে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতিষিক 

গনণায় ও প্রচলিত মতে মহাভারতবুদ্ধ প্রায় শ্রী; পৃঃ ৩১*২ অবে। সুতরাং এই প্রকার 

পুরাণের নাম তালিকায় সময় নিধ্ণরণ হয় না। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

জ্যোতিষিক গণন! দ্বারা মহাভারতধুদ্ধকাল যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহ! প্রচলিত মতেরই 

সহিত মিলিয়া যায় (শ্রীভারতী দেখুন )। 
লোকমান্ত তিলক ও জেকবি সাহেব বিভিন্ন প্রকারে জ্যে(তিষিক গণন]| দ্বারা বেদের 

শেষ সীমার কাল নির্ণয় করিয়াছেন প্রায় ৪*** খ্রীঃ পৃঃ অব । রামায়ণে বণিত ও রামের সম- 

সাময়িক মহধি বিশ্বমিত্র রাভধি জনক ও ইহার সভাপগ্ডিত মহ যাজ্ঞবন্ক্য সকলেই বৈদ্ধিক 
খষি। সুতরাং ইহারা যদি বৈদিক যুগের শেষদিকেও আবিভূতি হ'ন তবে আম্ুমানিক 

৫০০০ রী: পৃঃ অবে' ইহাদের আবির্ভাব ধরা যাইতে পারে। আমাদের প্রচলিত মতে রামচন্্র 
ত্রেতাযুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন। বেদে ও মন্থসংহিতাতেও এক একটি যুগের 
পরিমাণ ৩*** বৎসর এবং ১২ হাজার বৎসরে ৪টি যুগ। আর্ধতট বা তাহার কিছুকাল 

পূর্বে কোন জ্যোতিবী কেন যে এই বৎসরকে দেবতার বৎসর করিয়া ইহাকে ৩৬* দিয় গুণ 
করিয়া (কারণ দেবতার ১ দিন মানবের ১ বৎসর ) এক একটি ঘুগের পরিমাণ ৩০** % ৩৬০ বৎসর 

করিলেন তাহ] বলা যায় না। আমর! কিন্তু যুগের পরিমাণ বেদ ও মন্থৃতে যাই! আছে-- 
তাহাই ধরিতে চাই। দ্বাপরের শেষ শ্রীরুষ্ের আবির্ভাব ও মহা ভারতযুন্ধ । এই মহাহারতযুদ্ধের 

কাল ৩*** খৃ' পৃ" সুতরাং ত্রেতাধুগের শেষ ৬০*০খু* পৃ*। রামচন্দ্র ব্রেতাধুগে আবিস্ৃতি 
হইয়াছিলেন, যদি ভ্রেতার শেষখাগে হয় তবে অন্ুমানিক ৬**০ খৃ* পৃ" হয়। বৈদিক 

খাবি বিশ্ব শিত্র।দির কাল নির্ণয়েও প্রায় ৫*০* খু“ পৃ" পাওয়! যাইতেছে। | 

পাশ্চাত্য পগ্ডততদের মধ্যে স্তর উইলিয়মূ জোন্দ রামের সময় ২০২৯ খু” পু') টড 
১১০০ খু পৃ" বেন্টংলি ৯৬১ খু" পৃ” এবং গর্রেগিও ১০শ খু" পৃ" অবে স্থির করিয়াছেন। 

শেবোক্ত পণ্ডিতের মতে রাম হইতে বিক্রমাদিত্যের (খৃ* পৃ” ৫৭ অব) সমসাময়িক রাজা 
নুমিত্রা ৫৬তম অধস্তন এবং প্রতে)কের ২* বৎসর করিয়৷ রাজত্ব কাল ধরিলে ১৩শ থু 
পৃ*অব হয়। কিন্ধ পূর্বে বপিয়াছি তদানীন্তন যুগে প্রত্যেকের রাজত্বকাল অন্ততঃ ৩০ 

বৎমর করিয়া ধরা উচিত) আর তাহ] হইলে খু পৃ* ১৮শ অব হয়। যাহা হউক, রামায়ণ 

যে মহাভারতের বহু পূর্ববর্তী তাহার অন্ততম কারণ মহাভারতে যে তক্তিবাদের প্রার্য 
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আছে রামায়ণে জনসাধারণে সে ভক্তিধর্ম নাই, আছে যাগযন্জ তপন্তা। তারপর রামায়ণে 

মহাভারতের উল্লেখ নাই কিন্তু মহাভারতে রামায়ণের সমস্ত কাহিনীটাই উল্লিখিত হইয়াছে। 
রামায়ণের মধ্যে ২১টা শ্লোক বৌদ্ধদ্িগকে গালাগ!লি দেওয়া আছে, উচছ] যে প্রক্ষি্ত তাহা 
বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা! হউক, বন্ুপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পার! যায় রামায়ণ 
মহাতারতের বনুপূর্বৰতী | 

এক্ষণে আমরা জ্যোতিষিক প্রমাণের ছার! রামচন্দ্রের জন্ম সময় স্থির করিতে চেষ্টা 

করিব। রামচন্দ্রের জন্মসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিস্থিতির কথা বল হইয়াছে । কোন্ 

ূরববর্তাধুগে এই প্রকার পরিস্থিতির সম্ভাবনা? 

বেণ্টলে সাছেৰ (10101) 3510157) তাহার 4, 17156071091 1 ০৫ 025 [7100 

£১5000015 নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রামচন্দ্রের জন্মকাল ৯৬১ খু 

পু" অবের ৬ই এপ্রেল। কিন্তু তিনি গণনা করিয়াছেন-_-এইভাবে গ্রহের সন্গিবেশে যথা-_ 

রবি মেষে, চন্দ্র কর্কটে, পুধ্যা নক্গত্রে (পুনর্বস্থ নহে), মঙ্গল কুস্তে (মকরে নহে), বৃহস্পতি 

সিংছে (কর্টে নহে), শুক্র মীনে, শনি তুলায় এবং বুধের কোন অবস্থান ধরেন নাই । রামচন্্রের 
জন্ম সময়ে গ্রহাবস্থান কি ছিল, রামায়ণে যাহা বণিত আছে-_তাহা! পূর্বেই বলিয়াছি। নবমীতিথি 

ও পুনর্বন্ন নক্ষত্র যোগ এবং রবির মেষে অবস্থান এই কয়টীর সংযোগ কিন্তু বতমান রাশিচক্র- 

বিভাগন্ুযায়ী হইতে পারে না। বহু পুর্বে যে অন্ত প্রকার রাশিচক্রের বিভাগ ছিল তাহারও 

প্রমাণ পাওয়] যায়। সম্ভবতঃ উক্ত বিভাগাম্্যায়ীই এই রামায়ণের রাশিচক্র বর্ণিত আছে। 

যাহা হউক, সব কয় গ্রহের স্ব স্ব স্থানে পুনরাবতন সাধারণতঃ ১৮* বৎসর অন্তর হয়। বেপ্টলে 

সাহেবের গণনায় এ কয় গ্রছের সন্নিবেশ এ সময়ে (৯৬১ খৃ" পৃ") একবার হইয়াছিল, তাহ বলা 

যাইতে পারে। আমরা যদি এ সময়কে ১৮* দিয়া পূরণ করিতে থাকি তাহা হইলে 
এ প্রকার সন্নিবেশ স্থুল ভাবে পাইব। প্রবাদ আছে রামচন্দ্র ত্রেতাধুগে জন্মিয়াছিলেন। 
দ্বাপরের শেষে ৩১*২ খু" পৃ* অকে মহাভারত বুদ্ধ হয়। পূর্বেই বপিয়াহ্ি বেদে ও মন্ুসংহিতায় 
১২০* বৎসরে এক মহাধুগ। এই মহাধুগ গণনা এইভাবে হুয়--সত্য সমগ্রচুগের ১* ভাগের 

৪ভাগ, ব্রেত1 ৩ ভাগ, দ্বাপর ২ ভাগ ও কলি ১ ভাঁগ। মোট ১০ ভাগ; সুতরাং দ্বাপরের যুগ ১২ 

হাজার বৎসরের ২/১০ বা ১/৫ বা ২৪০* বত্গর। ন্ৃতরাং ভ্রেতাযুগের শেষ ৩১৯*২+২৪* - 

৫৫০২ থৃ' পৃণ। ১৮ বসরকে যদি ২৬ দিয়া গুণ করা যায় তাহা] হইলে আমরা ৪৬৮ বৎসর 
পাই। ইহাতে ৯৬১ খৃ* পু” (বেণ্ট লে সাহেবের গণন1) যোগ করিলে আমর! ৫৬৪১ খ,' পৃ” অব 

পাই। সুতরাং জ্যোতিষিক গণনার সহিত ব্র্েতাযুগের সামপ্রন্ত করিতে হইলে 
৫৬৭১ খৃঃ পু অন্দে রামচজ্ডের জন্ম হয়। আর বংশ পরম্পরার হিসাবে ধরিলে আমরা ৩২ 
বংশ রাম হইতে কুরুক্ষেত্র যুন্ধ পর্যন্ত পাইতেছি। প্রত্যেক রাজার অন্ততঃ ৩০ বর্ধকাল সময় 

ধরিলে আমরা প্রায় ১ হাজার বৎসর পাই, স্থতরাং ৩১*২+১**০৪১*২ খু* পৃ হয়। এবং 
পূর্বোক্ত দ্ব্যোতিষিক গণনায়-১৮*কে ১৮ দিয়া গুণ করিয়া! আমরা ৪২০১ খুঃ পুঃ পাই। 
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আমাদের মতে এই সময়েই অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ১১ শত বর্ষ পূর্বে রামের জপ সময় 
সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আশাকরি, ভবিষ্যতে আরও গবেষণাদ্বারা ঠিক বৎসরটী নির্ণীত হইবে। 
আমরা রামায়ণে বণিত গ্রহাবস্থান হইতে রামচন্ত্রের একটি জন্মকুগুলী নিয়ে দিতেছি। তাহার 

ভীবনীর সহিত এই কুগুলীর গণনা মিলিয়! যায়। এখানে পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী থাকায় তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা 
হইতেছেন 3 সপ্তমে মঙ্গল থাকায় তাহার পত্বীন্থখ হইতেছে না ; চতুর্থে শনি থাকায় তিনি পিতার 
কষ্টদায়ক) লগ্ন ও চন্্র হইতে চতুর্থে পাপগ্রহ থাকায় বহুমাতৃক হইতেছেন ; এবং নবমে ও 

দশমে গ্রহসংযোগের ফলে মহাধামিক হইতেছেন। 

শি 
স - 
৭ রামচন্দছ্রের চ 

রর জন্মকুণ্ডলী ম 

| 
৫ শা 

লোকপাঁবন বামচন্্র বহুমহত্র বর্ষ হইল লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়! গিয়াছেন। কিন্ক 
আজও তীহার চরিত গানে ও নামন্ুধাপানে ভারতের অগণত শক্ত মাতোয়ারা । প্রার্থনা করি 

যেন ধর্মস্থাপনতৎ্পর রামের পৃতজীবনী মর্বতবাময়বারকরূপে বঙমানযুগের জনগণের মন 
ধর্মরাঁজ্যের দিকে অগ্রসর করায়। তাহার শুভজন্মতথিবাসরে তাহার মঙ্গলময় জয়গান দিকে 

দিকে ধ্বনিত হউক ! 
আপদামপইতণরং দাতাঁরং সর্বসম্পদাম্ 

লোকাভিরামং শ্রীরমং ভূয়োভূয়োনমাম্যহম্। 

পরিশ্ি্। 
রামায়ণ 

বান্দীকি-কৃত রামায়ণে মোট প্রায় ২৪ হাজার শ্লোক আছে। ইহাদের অধিকাংশই 

গুললিত অনুষ্ঠগছ,ন্দে রচিত | ইহা ৭টী কাণ্ডে বিওক্ত) প্রত্যেক কাণ্ড আবার কতকগুলি 

সর্ে বিওক্ত। রামায়ণের অপর নাম রঘুবরচরিত, দশশিরঃবধ, পৌলস্ত্যবধ। ইহার তিন- 
প্রকার পাঠ--(ক) উদীচ্য বা উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঠ (২) দাক্ষিণাত্য বা সৌরাষ্ট্, মহারাষ্ 
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ও বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠ (গ) গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় পাঠ । উদীচ্য ও বোস্বাই প্রদেশীয় পাঠ 
উত্কষ্ট ও প্রাচীন, এবং ইহাদের মধ্যে পাঠভেদ অপেক্ষাকৃত কম। গৌড়ীয় পাঠে 

বিশেষ ভেদ দেখা যায়। প্রায় ৮ হাজার গ্লোকের মধ্যে পরম্পরে পাঠের অনৈক্য 
আছে। গৌড়ীয় পাঠের উপর “মনোরমা” নায়ে এক টাকা আছে। অন্য ২টা পাঠের 

উপর নিয্নলিখিত টীকা আছে--(১) ঈশ্বরদীক্চিতের টীকা (২) উধামহেশ্বরের টীকা (৩) কতক 

টাক! (8) গোবিন্দ রাজের শৃঙ্গারতিলক টাক] (৫) চতরর্থদীপিক1 (৬) খ্যন্বক যজ।কৃত ধর্মকুট 

(৭) দেবরাম ভট্ট্রের টীকা (৮) নাগেশের টাক (৯) নৃগিংহের টাকা (১*) মহেশ্বরভীর্থের রামায়ণ 

তত্বদীপ (১১) রাখানন্ব তীর্ঘের রামায়ণতিলক ব৷ রামায়ণকুট টীকা (১২) রামানুজের রামায়ণ 

ব্যাখ্য! (১৬) রামাশ্রমাচার্ষের টাক (১৪) বামায়ণবিবোধপরিহ!র €১৫) রামায়ণ তাৎপর্য 

বিরোধভগ্রিনী (১৬) রামায়ণ সেতু (১৭) বরদরাজ-কৃত বিবেকতিলক (১৮) বাল্মীকি হৃদয় 
টাকা (১৯) বি্ভানাথের টীকা (২) বিদ্বয়নোরম! (২১) বিমলবোধের টীক1 (২২) বিশ্বনাথের বান্ীকি 

তাৎপর্য-তরশি (২৩) শিবরাম সন্ন্যাসীর টীক] (২৪) শূঙ্গার স্ুধাকর (২৫) অর্বজ্ঞের টীকা (২৬) 

সুবোধিনী (২৭) হরগ্রাবশা্্রীর রামায়ণ সপ্তবষ্ঘ (২৮) হরি পঙ্ডিতের রামাঁয়ণী টীকা-এই 

মোট ২৯টী টাকার মধ্যে (১১) সংখ্যক টীক1 রামবাচম্পতি নামক একজন বাঙ্গালী 

(ইনি পরে সন্যাসী হইয়া রামানন্দ সরস্বতী নামে অভিহিত হ'ন) বিখ্যাত ও প্রচলিত। 
অন্গুলির অধিকাংশই অমুদ্রিত। 

এই রাঁমায়ণকে অবলম্বন করিয়া অন্তান্ত কয়েকটা রামায়ণ রচিত হইয়াছে যথা _ 
(১) অগ্থিবেগ্ত রামায়ণ (২) বৌণায়ণ রামায়ণ (সম্ভবতঃ এই ২ খানি গ্রন্থ লুপ্ত) (৩) যোগ. 

বাশিষ্ঠ রামায়ণ (৪) অধ্যাত্ম রামায়ণ (ইহা ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত ) (৫) অদ্ভুত রামায়ণ (৬) 

আত্ম রামায়ণ (৭) আনন? রামায়ণ ইত্যা্দি। 
এই রীমায়পকে অবলম্বন করিয়৷ প্রাদেশিক ভাষায় বহু রাঁমাঁয়ণ রচিত হইয়াছে । 

যথা--( ক) বঙ্গভাষায় ২৫ প্রকার (তন্মধ্যে কৃত্তিবাপ-কৃত খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে রচিত 

রামায়ণই প্রধান (খ) হিন্দী ভাষায় ১১ প্রকার (তন্মধ্যে সাধকগ্রবর তৃলসীদাস-কৃত 
রামচরিতমানসই প্রশস্ত এবং ইহা খুঃ ১৭শ শতাব্দীতে রচিত ) (গ) উতৎ্কল ভাষায় ৬গ্রকার 

(ব) তামিল ভাষায় ১২ প্রকার ( তন্মধ্যে খু ৯ম শতাব্দীতে রচিত কন্বন-কৃত তামিল রামায়ণই 

প্রশস্ত) (ও) তেলেগুতাবায় ৫ প্রকার.(৮) মারাঠীভাষায় ৮ প্রকীর। 

মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনেক সংস্করণ আছে। তন্মধ্যে গ্রিফীথসাহেব-কৃত 

ইংরেজীতে পগ্চ|নুবাদ, ৬রাজকৃষ্ রায়-কৃত বাঙ্গলায় পঞ্ান্গবাদ, মন্মধনাথ দত্ত-ককৃত ইংরেজী 
গস্ভে অনুবাদ, রমেশচন্তর দত্ত-কৃত ইংরেজী পদ্চ্যানুবাদ, জি, গোর্রেসিও-ককৃত ইতালী ভাষায় 

অনুবাদ, এচ. ফৌচে কৃত এবং এরোসেল কৃত ২টা ফরামী অনুবাদ এবং এফ. রুকার্ট কৃত 

জার্মাণী ভাষায় অন্থবাদ বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত, জেকবি, বেবর, জে. পি, ওমান., হুপ-কিল্স, লি. 

তি, বৈগ্থ প্রভৃতি কৃত রামায়পের উপর অনেক গবেষণাও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় রাজশেখর 
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বন্থু কৃত রামায়ণ কথ? অতি উপাদেয়। মুল রামায়ণের ৩্টা প্রধান পাঠের মধ্যে জি 

গোর্রেমিও (ইতালীয় পণ্ডিত) গোঁড়ীয় পাঠ অবলম্বনে, কে, পি. পরাৰ বোদ্বাই পাঠ 
অবলম্বনে (ইহাতে ৩টী টাক! আছে) সম্পাদিত করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম পাঠের সংস্করণ 

সম্ভবতঃ এখনও অপ্রকাশিত । এতদ্যতীত যবদ্বীপে কৰিভাষায় রচিত একটা বুহৎ্ রামায়ণের 

সংস্করণ আছে। উহাতেও পাঠান্তর লক্ষ্য হয়। রামায়ণের ২টা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে--একটি 

১১শ শতাবীতে ক্ষেমেন্দ্র কত রামায়ণমঞ্জরী ( ইহ] উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঠান্লরণে ) ও অপরটা 

ভোজরাজ রচিত রামায়ণ চম্প্ (১১শ শতাব্দীতে )। 

এই রামায়ণ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী যুগে রচিত বহু সংস্কত কাব্যনাটকাদি 

সািত্য জগতে অমর হই” আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান যথা_কালিদাস-কৃত রঘুবংশ 

ও কুমারসন্ভব, ভবতৃতি-কৃত উত্তররামচরিত ও মহাবীরচরিত, জয়দেব-কৃত প্রসন্নরাঘব, 

রাঁজশেখর-কত বালরামাঁয়ণ, ভাসরৃত অহিষেকনাটক ও গ্রতিম! নাটক, দিঙনাগ-কৃত কুমামালা, 

চক্রকবি-কত জানকী পরিচয় কাব্য, ভট্টিকূত তট্রকাব্য, কুমারদাস-কৃত জানকীহরণ কাব্য, 

বেদাস্তদেশিক-কৃত হংসসনেশ ইত্যাদি। 



হ্যায়প্রবেশ 
( পু্ানথবৃত্ত ) 

পত্তিত গ্ীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীথ” 

ভাব 
লক্ষণ। যাহাতে সত্তার সম্বদ্ধ১ থাকে তাহাকে ভাৰ কছে। 

লক্ষ্য। কি কিবস্তকে তাৰ বলা হয় বিভাগ দেখিলে তাহ! বুঝ! যাইবে । 
সমন্বয়। সত্তার সম্বন্ধ থাকিলেই পদার্থ 'সৎ বলিয়! ব্যবহৃত হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি 

সৎ বলিয়! শানে গ্রসিদ্ধ। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তার সমবায় সম্বন্ধ এবং সামান্য, বিশেষ ও 

সমবায়ে একার্থসমবায় সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদিগকে £সৎ' বা! ভাব বল! হয়। 
ভাব ছয় প্রকার __ 

ভাব 

| ণ | 
দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্ত বিশেষ সমবায়ও 

বিভাগে দ্রব্য প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে তদচুসারে এক্ষণে দ্রব্য নিরূপণ করা হইবে। 

জ্রব্য 

লক্ষণ। যাহাতে গুণ থাকে তাহাই দ্রব্য। (গুণবং দ্রব্যত্বং ) 
লক্ষ্য। দ্রব্য বলিতে কি কি বুঝায় তাহা দ্রব্যের বিভাগে পরিস্ুট হইবে। 

১। সত” সামান্ত-নিরূপণে দ্রষ্টব্য । স্যায়শান্ত্রে অনেক সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া 

যায়। ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় আলোচিত হইবে। এই লক্ষণে কিন্তু কেবল সমবায় ও 

একার্থসমবায় এই ছুইয়ের অন্তর অর্থাৎ দুইয়ের একটা সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে । 
২। কুমারিল ভট্টরের মতে ভাঁব পদার্থ চতুবিধ -দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতি। 

( মানমেয়োদয়) প্রমেয় পরিচ্ছেদ ৬৫ পৃঃ) 

গ্রভাকর মতে ভাঁব অষ্টবিধ-দ্রুব্যু, গুণ, কর্ম, জাতি, শক্তি, সাদৃশ্য, সংখ্যা ও সমবায়। 

( তন্ত্র রহন্ত ২* পৃঃ) মাঁনমেয়োদয় ১১৪ পুঃ) 

দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে ভাঁব পদার্থ ত্রয়োদশ প্রকার- দ্রব্য, গুণ, কম; 
সামান্য, সমবায়, ক্ষণ, স্বর) শক্তি) কারণত্ব, কার্যত, সংখ্য।) বৈশিষ্ট্য ও বিষয়তা। 

৩। দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি প্রকারে পদার্থ বিভাগ চরকসংহিতায়ও দেখা যায় । তবে 
সেখানে সামান্ঠ, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম ও সমবায় এইরূপ ক্রম গৃহীত হইয়াছে। 

৬.৬ 
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সমন্বয়। সকল দ্রব্যেই গুণ থাকে এবং জব্য ব্যতীত অন্ত কোনও পদার্থে গুণ থাকে 
না) সুতরাং দ্রব্যে লক্ষণ সমন্বয় হইল। 

দ্রব্যের গুণ_গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ সকলেরই গ্রত্যক্ষসিদ্ধ । রূপাঁদির প্রত্যক্ষকালে 
উহ্বাদিগের আশ্রয়) পৃথিবী, জল; তেজ এবং বায়ুরও২ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অধিকস্ত এই 

সময়ে উক্ত গুণসকল হইতে উহাদিগের আশ্রয়গুলির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ্চ বিজাতীয়তাও অনুভূত 

হয়। উহাই দ্রব্যত্ব। এই প্রকারে পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি ভ্রব্যে দ্রব্যত্ের প্রত্যক্ষ হয়। 
আকাশ প্রভৃতি অবশিষ্ট পঞ্চ দ্রব্যেও দ্রব্যত্ব আছে, ইহ! অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। অতএব 

'্রব্ত্ব' জাতি ও দ্রব্যের লক্ষণ হুইতে পারে। 

ব্য ভ্রিভাগ 
দ্রব্য নয় প্রকার৩ - 

দ্রব্য 
| 

| | | | | | | | ী 
পৃধিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ কাল দিক মন আত্মা 

ভ্রব্যেপ প্রন্বিভ্ভাগ 
দ্রব্যের বিভাগ গ্রদশিত হইয়াছে । এক্ষণেৎ উদ্দেশানুগারে ক্রমশঃ পৃথিব্যাদি দ্রব্যের 

প্রবিভাগ দেখাইতে হইবে । এজন্য নিত্য, অনিত্য, পরমাণু, ইন্িয় ও শরীর এই পাঁচটি 

শবের র পুনঃ পুনঃ: উল্লেখ অপগিহাধ। | অতএব অগ্রে উহ্থাদিগের সম্বন্ধে ক্ছি বল! আবশ্বক। 
সস ০৭ তি ৯ শিশিশী ২ম 

১। প্রত্যেক যার বহু গুণের সমাবেশ হয়। কেহ কেহ মনে করেন দ্রব্য গণের সমষ্টিমাত্র, গুণ হইতে 

অতিরিক্ত 'দ্রব্য' বলিয়! কিছুই নাই। 

এই মত যুক্তিনহ নহে। কারণ, গুণের সমষ্টি বা সমূহ বস্তুটী উহার অন্তর্গত প্রত্যেক গুণ হইতে ভিন্ন অথব| 

অভিন্ন তাঁহা বলিতে হইবে। যদি বল ভিন্ন, তবে পৃথক বন্ত সিদ্ধ হওয়ায় “গুণসম্টি” ইহ! ড্রব্যেরই নামান্তর হইল মাত্র। 

আর যর্দি বল! যার অভিন্ন তাহা হইলে কোন্ ওণটা “সমষ্টি” হইবে তাহ! নির্দেশ কগিতে হইবে। কোনও একটি গুণের 

পক্ষে যুক্তি ন| থাকায় এরূপ নির্েশ কেহ নিবিবাদে মাণিয়। লইতে পারে না। অতএব গুণের অধিকরণ দ্রব, উহা! গুণ 

হইতে অতিরিজ্ ইহাই স্বীকার করা উচিত। “দ্রব্য গুণ-সমষ্টি মাত্র” এই মতে আরও অনেক দোষ হয়। 

২। বারু প্রত্যক্ষ এই মত সকল দাঁশনিক শ্বীকার করেন না? 

৩। মীমাংসকেরা শব্দ ও অন্ধকার এই ছুই পদার্থকে দ্রব্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন অতএব উক্তমতে দ্রব্য একাদশ 

প্রকার। (মানমেয়োদয় ৬৬ পৃঃ) 

দীধিতিকারের মতে দ্রব্য পঞ্চবিধ -পৃথিবী, জল, তেম্তরঃ, বায়ু ও আত্মা। এইমতে আকাশ, কাল ও দিক্ পরমাক্মা 
হইতে পৃথক্ দ্রব্য নহে এবং শরীরস্থ বারবীয় ত্রসরেণুবিশেষই মন। (পদার্থতত্বনিরূপণ ) 

৪। উদ্দেশ অর্থ নাম"কখন। 
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ন্িত্তা 

লক্ষণ। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহাই নিত্য। (উৎপত্তিবিনাশরহিততত্বং, 
-ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্)। 

লক্ষ্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর হুক্মতম অংশ (পরমীণু), আকাশ, কাল, দিক্, মন ও 
আত্ম,১ জাতিৎ ১ বিশেষ, সমবায়, অত্যান্তাতাব ও অন্টোন্ঠভাব এই কয়টা পদাথ নিত্য ।৩ 

দার্শনিকেরা বলেন ভাব পদার্থ সকলের মধ্যে যাহার উৎপত্তি হয় কালবিশেষে তাহার 

বিনাশও অবস্তস্তাবী | অভাব গুলির মধ্যে গ্রাগতাবের উৎপত্তি নাই কিন্ত বিনাশ হয় এবং ধ্বংসের 
উৎপত্তি হয় কিন্ত বিনাশ ন।ই। এসন্ত উৎপন্ন ভাবসমুহ, গ্রাগতাঁব ও ধ্বংস ইহার! নিত্য লক্ষণের 

লক্ষ্য নহে। 

সমন্থয়। লক্ষ্য গ্রসঙ্গে উল্লিখিত বস্তগুলি বরাবরই আছে এবং পরেও বরাবর থকিবে, 
উহাদিগের জন্ম কিংবা! বিনাশ নাই । অতএব লক্ষণ-সমন্য় হইল | 

যাহার উৎপত্তি নাই তাহাই নিত্য” ( প্রাগভাবাগ্রতিষেগি নিত্যং) এইটুকুমাত্র 

নিত্যের লক্ষণ বলিলে সকল লক্ষ্য স্থলেই লক্ষণ সমন্বিত হয়, বিনাশশীল তাৰ এবং 

ধ্বংসের উৎপত্তি থাকায় ধগুলিতে অতিব্য।প্তিও হয় না; কিন্তু অলক্ষ্য প্রাগভাবে লক্ষণ 

সমন্বিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়। 

উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য যদ্দি.্যাহা বিনাশশূন্ত তাহাই নিত্য” (ধ্বংসা- 

গ্রতিযোগি নিত্যং ) এইরূপে লক্ষণ করা হয় তবে উল্লিখিত পক্ষ্যন্থল সমূহে লক্ষণ সমন্বিত হয়, 
উৎপন্নতাব পদার্থও প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তিও হয় না সত্য; কিন্তু ধ্বংসে অতিব্যাপ্তি দোষ 

ঘটে। অতএব নিত্যের লক্ষণে “উৎপত্তিশূন্ত ও বিনাশশৃন্ত” এই উভয় অংশই আবগ্তক। 

অন্নিত্য 

লক্ষণ। যাঁহার উৎপত্তি কিংবা বিনাশ হয় তাহ! অনিভ্য। (ধ্বংসগ্র/গতাবাগ্ঠতর- 

গ্রতিযোগিত্বম্ অনিত্যত্বম্) 

লক্ষ্য। পরমাণু ব্যতীত পাধিব, জলীয়, তৈজম ও বায়বীয় দ্রব্যসমূহ, কতকগুলি 

গুণ, কমপকল এবং প্রাগতাব ও ধ্বংস ইহার] অনিত্য লক্ষণের লক্ষ্য । 
সমন্বয়। উল্লিখিত কর্ম পর্যন্ত বন্ত সমূহের উৎপত্তি এবং বিনাশ দুইটিই হইয়া 

থাকে। হ্থতরাং এ সকলে লক্ষণ সমন্বয় হইল। 

১। গুণের মধ্যে কতকগুলি নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য। উহাদের যথাযথ পরিচয় দিতে হইল । গ্রস্থের কলেবর 

বৃদ্ধি হয় এজন্ত গুণের নাম এখানে উপেক্ষিত হইল। যথাস্থানে উহার পরিচন্ন পাওয়! যাইবে । 

২। জাতি সামান্ত নিরূপণে ভষ্টব্য। 

ও। অত্রন্তাভাব, অন্ঠোম্তাভাব, ধ্বংস ও প্রাভাব অভাব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 
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উৎপত্তি না থাকিলেও প্রীগভাবে “বিনাশ” রূপ দ্বিতীয় অংশ থাকায় এবং বিনাশ 
না হইলেও ধ্বংসে 'উৎপত্তিরূপ' প্রথম অংশ থাকায় এ ছুই পদার্থে অব্যান্তি দোষ ও হইল 
না। অতএব লক্ষণে বিকল্পবোধক “কিংবা” ( সংস্কতে অন্ঠতর ) কথাটা সার্থক হইল। 

কোন কোন প্রাচীন দার্শনিক প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কেহ কেহ 

বিনাশী পদার্থকেই 'অনিত্য বলিতেন। এই মতে ধ্বংসও 'অনিত্য' লক্ষণের লক্ষ্য নছে। 
যদি কেবল ভাব-বস্তর সম্বন্ধেই অনিত্যের লক্ষণ বল! আবশ্যক হয় তবে 'নিত্য, 

লক্ষণের এক একটি অংশ উল্টাইয়া লইলেই অনিত্যের নির্দোষ লক্ষণ পাওয়া যায় 
অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হুইয়া থাকে (প্রাগতাবপ্রতিযোগি ) তাহাই অনিত্য এইটুকু অথবা 

যাহা বিনাশযোগ্য ( ধ্বংসপ্রতিযোগি ) তাহাই অনিত্য এইটুকু মাত্র বলিলে লক্ষণে কোনও 
দোষ ঘটে না। ইহাতে পৃথকৃভাবে অনিত্যের দুইটি লক্ষণ হয়। 

এইরূপ স্থলে যদি উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ ধ্বংসের প্রতিযোগি এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগি, 

এইরূপে একটি লক্ষণ বল! হয় তবে লক্ষণে এক অংশ নিশ্রয়োজন হইয়] পড়ে। ইহাতে লক্ষণে 

বৈয়র্ঘ্য বা ব্যর্থতা দোষ ঘটে। লক্ষণ বলিতে হইলে যাহাতে বৈয়র্ধ্য দোষ না আসে সে দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 

এখানে ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে “নিত্যত্ব” হইতে শুনিতে বড় হইলেও 

ভাবপদার্থস্থীলে “অনিত্যত্ব্পদার্থটী গৌরব দোষে ছুষ্ট নহে বরঞ্চ উহা লঘু । কারণ, 
“নিত্য” শবের অর্থ বিশ্লেষণে ধ্বংস, প্রতিযোগিত্ব ও অভাব এই তিনটি পদার্থ আবশ্তক কিন্ত 

'অনিত্য' শবের অর্থ ধ্বংস ও প্রতিযোগিত্ব এই ছুইটী পদার্থ দ্বারাই বিশ্লেষণ করা যায়। লাঁঘৰ ও 
গৌরবের বিচারক্ষেত্রে অক্ষরের অল্পতায় দৃষ্টি না রাখিয় পদার্থের অল্পতা প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 

রাখা আবশ্তক। কারণ তাহতেই যথার্থ লাঘব হয়। সুতরাং যদি কোন লক্ষণে নিত্য ও 

অনিত্য এই ছুইটার মধ্যে যে কোন একটির দ্বার! কার্য সিদ্ধ হয় তবে "নিত্য” শব্ধ ব্যবহার না 
করিয়া “অনিত্য* শব প্রয়োগ করাই সঙ্গত। 

পন্রমানু। 
পরমাণু একটি যৌগিক শবব। পরম+অথু-পরমাণু। অথু শব্দ ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট 

(অর্থাৎ আকারে ছোট) বস্তু এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা পরম 

অণু অর্থাৎ যাহার পরিমাণ ক্ষুদ্রত্বের চরম সীমায় পৌছিয়াছে, যাহা! অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু কল্পনা করা 

যায় না তাহাই পরমাণু । 
পরিমণ্ডল, পারিমাগুল্য ও পারিমাগ্ডিল্য শব্ধে পরমাণুর পরিমাণ বুঝায় ১। পরমাণু 

সকল নিত্য এবং অতীন্জ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য । প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হইলেও পরমাণুর 

অস্তিত্ব যুক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়। 

একটি মাটির টিল তাঙ্জগিলে দুই খণ্ড হয়। উহার একটি খণ্ডকে পুনরায় ভাঙ্গিলে 
আল ক অনি লেস সপ 

১। ণনিত্যং পরিমণ্ডলং' বৈশেষিক সুত্র ২*) ৭অ, ১আ। 
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আরও অনেক ক্ষুদ্র অংশ বাহির হয়। প্ররূ্প একটি ক্ষুদ্র অংশকে ভাগ করিলে ক্রমশ: কষুদ্রতর 

অংশ পাওয়া যায়। এই প্রকার ভাগ পরম্পরার ফলে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ স্বীকার 

করিতে হয় যাহাকে পুনরায় আর ভাগ করা যায় না। এই অবিভাজ্য হুল্্তার বিশ্রাম 
স্থবনই পরমাণু।১ পরমাণু নিরবয়ব বা নিরংশ। 

দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাঁহাকে দ্যণুক বলে। তিনটি দ্যণুকের 
সংযোগে একটি ক্রুটি, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু জন্মে। আমরা যে সকল বস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি 
তন্মধ্যে ত্রসরেণু সর্বাপেক্ষা হুঙ্মাৎ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক একটি পরম!ণু একটি 

ব্রসরেণুর ছয় ভাগের একভাগ (উড) মাত্র ।৩ 

ব্রসরেণু স্বভাবতই দৃষ্টি গোচর হয়। অধুন! অথুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছে। উত্তম অণ্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এখন ত্রসরেণু অপেক্ষা বহুসহত্র ভাগ ক্ষুদ্রবস্তও 
প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। অতএব গগবাক্ষবিবরে প্রবিষ্ট হুর্যকিরণে পরিদৃশ্তমান সুস্্পরিমাণ- 

বিশিষ্ট বস্তু ত্রসরেণ, এবং উহাই প্রতাক্ষের সীমা এইমত কিরূপে সমর্থন করা যায় তাহা 
চিন্তনীয়। 

আযুর্বেদে পরমাণুর পরিমাণ ত্রসরেণুর ভ্রিংশভাগ (35) নির্দিষ্ট হইয়াছে ।৪ এই মতে 
পরমাণু পূর্বের তুলনায় ক্ষুদ্র হইয়াছে বটে কিন্তু যন্ত্র সাহাষ্যে প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় এ 
পরিমাণও ন্যায়মতে মহৎপরিমাণের অন্তর্গত হইয়া! পড়ে। 

নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুসাধক যুক্তি পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, প্রত্যক্ষের 

সীমা যে কুক্বস্ততেই পরিসমাপ্ত হউক না কেন উহ্বার অন্ততঃ একধষ্ঠাংশ ($) ক্ষুদ্র দ্রব্যকেই 
উ।হারা পরমাণ, বলিতেনৎ | এই প্রকার পরমাণু কখনও প্রত্যক্ষযোগ্য হইতে পারে না। 

পরমাণ, পকল অনাশ্রিত অর্থাৎ সংযোগ সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন পদার্থই 
গরমাণুর অধিকরণ নহে এজন্য শী সমুদীয় সম্বন্ধে পরমাণু কাহারও আধেয় হয় না। 

১। ন্যায় তাষ্য, ৪র্থ অধ্যায় ২য় আহ্রিক ১৬ সুত্র। স্তায়কন্দলী ৩১ পৃঃ। 

২। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ হুচ্ধং দৃশ্বতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রযাণানাং ভ্রসরেণুং গ্রচক্ষতে ॥ 

মনন ৮ম অ, ১৩২ শ্লোক। 

৩। জালান্তরগতে তানৌ যৎ সুক্ষ দৃশ্ঠতে রজঃ। তন্ত বষ্ঠতমে! ভাগঃ পরমাণু; স উচ্যতে। 
ন্যায়কোষ। 

৪। ত্রসরেণুস্ত বিজ্ঞেয় জ্িংশত] পরমাণুভিঃ। পরিতাষাগ্রদীপ। 
৫| ব্রসরেণুঃ সাবয়বাবয়বারন্ধঃ জন্যমহত্বাশ্রয়ত্বাৎ, ব্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্তকত্বাৎ” 

ইত্যাদি অন্ুমানে পরমাণু সিদ্ধি হয়। বৈভাঁষিক বৌদ্বের বাৎশীপুত্র সম্প্রদায়, 

কুমারিলতষ্ট এবং রঘুনাথ শিরোমণি পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাদের মতে 
কটি অর্থাৎ ব্রসরেণুই হুক্ষতার বিশ্রাম স্থান। যানমেয়োদয় ৬৯ পু» শ্লোকবাতিক, অন 

৯৮৩ ক্লোকঃ পদার্ধতত্বনিননপণ ১১ পুঃ| 



৪৯৪ ্রীভারতী 

লক্ষণ। যাহার পারিমাগুল্যপরিমাণ আছে তাহাকে পরমাণু বলে। অথবা 

যাহার অবয়ব নাই অথচ'ম্পন্দন বা ক্রিয়া আছে তাহা পরমাণু । (নিরবয়বঃ ক্রিয়াবান্ পরমাণুঃ ) 
লক্ষ্য। পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ু এই চারিটি১ মহাভূতের অতিন্ক্ম অংশসমূহ এবং 

মন । 

সমন্বয়। উল্লিখিত সকল দ্রবোই পারিমাগুল্য আছে অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় 
হইল। সকল পরমাণ,ই ক্রিয়াশীল। সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষণের সমন্বয় সহজ । 

পরমাণু দ্বিষিধ--ভূতপরমাঁণু ও অভূতপরমাণু। ভূতপরমাণু চতুবিধত _পাধিব, 

জলীয়, তৈজম ও বায়ব্য। অভ্ভূত পরমাণু যন। 
রা 

| 
0 অভূত পরমাণু 

চীনারা রিতা রিিরাকনি রর. 
| | | ] 

পারি জলীয় তৈজস বায়ব্য 

তূতপরম|গু সমূহে যে সকল গুণ বিদ্যমান থাকে উহাদিগের স্ব স্ব কার্ধ__শরীর, ইন্জিয় 
ও বিষয়গুলিতেও এঁ জাতীয় গুণের সম।বেশ হয়। 

ইজ্ব্িস্জ 

'ইন্্রশ-বর অর্থ আত্ম, জীব বা! জীবাত্সা। জীবাজ্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অন্ুমপক ধর্ম 

এই অর্থে “ইন্দ্র” শবের উত্তরে ইয়'প্রতায় দ্বারা “ন্দ্িয়শন্ধ নিষ্পনন হয়। ফলতঃ যেবস্থ 

থাকিলে ইহাতে জীব আছে অর্থাৎ ইছা গ্রাণী” এইরূপ অন্তমান করা যায় তাহাই ইন্টিয়ঃ। 
গ্রত্যেক কার্ষের উৎপত্তির জন্য কারণরূপে কতকগুলি বস্ত্র অপেক্ষা থাকে। 

একটিমাত্র কারণ হইতে কোনও কার্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। কারণ মমুদায়কে 
“সামগ্রা” বলে। সামগ্রার মধ্যে অন্তত একটী কতণ ও করণ থাকে । কত স্বতন্ত্র স্বাধীন ও 

পপ পপ ল্য ৯ পপ ৭৯ পপ জপ পপ পপ পি পা পপ পপ পপ পপ পি 
পপ পপর রা? পাপ ০০ ০ পপ ৯২৮ পাপা পা শাপলা শপ 

১। এ্অন্ধে] মাত্র] বিনাশিনো! দশাধানান্ত যাঃ স্বৃতাঃ (১ম অঃ২৭ শোক) এই 
মন্বচন হইতে মনে হয় আকাশেরও পরমাণু গ্রাচীন সম্মত। 

২। মনের পরমা ণুত্ব সর্বসম্মত নহে । 

৩। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীর] ৯২ প্রকার 'আযাটম্ (41০£) এর সন্ধান পাইয়াছেন। এখন 

১১২ প্রকার আযাটম্ স্বীকৃত হয়। ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন (121591:01) 1060) উহা 

অপেক্ষাও হুঙ্ম। কিন্তু উহাদের কোনটিই ন্যায়সম্মত পরমাণু নছে। 
৪ | হিত্রিয়মিক্লিঙগমিনদৃষিন্সিনুষটমি্দ্তমিতি বা” পাখিনি ৫২1৯৩ সুত্র । 
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চেতন। তিনি যে বস্তর ব্যাপার উৎপাদন করিয়! প্রকৃত কার্য নিশ্পন্ন করেন তাহাকে “করণ” 

বল হয়। 

যেমন-_দেবদত কুঠারের দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করেন | এই উদ্াহরণে দেবদত্ত কতর্ণ, 
তিনি কুঠারে (বৃক্ষের সহিত ) “সংযোগ'ম্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়া ছেদন (অর্থাৎ বৃক্ষকে দুই 
খণ্ডে বিভাগ ) কমর্ণ সম্পন্ন করেন, অতএব কুঠার হইল করণ। 

আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল ও বিশেষ বিশেষ কার্য সুতরাং উহার সামগ্রীর মধ্যেও 

অবশ্যই কেহ কত এবং কোন বস্ত করণ হইবে । জীবাত্মা স্বয়ং প্রত্যক্ষকারী অতএব কতণ। 

তিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির ব্যাপার সংঘটিত হইলে 'প্রত্যক্ষ' কার্য সম্পন্ন করেন। এজন্ঠ গ্রাত্যক্ষ- 

কার্ষে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি হয় করণ। প্রত্যক্ষকার্ষে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি এই করণ-বস্ত সকলের 

সাধারণ নাম ইন্দ্িয়। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার এজন্য, ইন্দ্রিয় ষড়.বিধ১। 
ছেদন কার্ষে দেব্দত্ত কিপ্রকারে কুঠারের ব্যাপার উত্পাদন করেন তাহ! গ্রত্যক্ষ কর! 

যায় কিন্তূ, ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় উহ্বাদ্িগের ব্যাপার কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা 
প্রত্যক্ষ কর! সন্তব হয় না । কিন্তু প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষের উৎপাদনে যে গ্রণ।লী নির্দেশ করিয়াছেন 

তাহাতে ইন্জ্রিয়ের ব্যাপার সম্বন্ধেও ধারণ! করা যাঁয়। 

তাহারা ৰলেন-_বখন কোন ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ের মহিত সম্বন্ধ লাত করে এসময়ে 

মনের সহিত উক্ত ইন্দ্রিয়ের ও আত্মার সংযোগ হইলে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব 
আত্ম-মনঃসংযোগ, ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ এবং বিষয়-ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ গ্রাত্যক্ষস্থলে ব্যাপার । 

ইন্্রিয়সকল অতীন্জ্িয় ও গ্রাপ্যকারী। অতএব অতীন্দিয়ত্ব ও প্রাপ্যকারিত্ব ইন্দ্রিয়ের 

সাধারণ ধর্ম। অতীন্দিযত্ব-শরীরের যে সকল অবয়ব নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক ও কর্ণ বলিয়। 

গ্রসিদ্ধ উহারাই এ সকল নাষে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় নহে কিন্ু সেই অবয়ব সমুদারের মধ্যবতা হচ্ছ দ্রব্য 

বিশেষই প্রক্কত ইন্দ্রিয়ং। কোন ইন্জিয়ই প্রত্যক্ষ যোগ্য নহেও উহাদের গুণসমূহও প্রায়শঃ 

১। গ্রত্যক্ষের করণমাত্রই ইন্দ্রিয় এই স্তায়সিদ্ধান্ত সাঙ্ঘয ও বেদান্তে স্বীকৃত হয় নাই। 
উক্ত দুই মতে শরীরে কর্ম বিশেষের কারণ কতিপয় বস্তকেও ইন্দ্রিয় বলা হয় ; উহরা কর্মেন্দ্রিয়। 
বর্ষেন্রিয় পঞ্চবিধ £-_বাক্, পাণি (হস্ত) পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই মতে ন্তায়সম্মত ইন্দিয়গুলি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দিয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দত্রিয় ও কর্ষেক্ত্রিয়। মনের ইন্দরিয়ত্ব সকলে স্বীকার 

করেন নাই। 

২। কোন্ ইন্দ্রিয় কি দ্রব্যের অন্তর্গত তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে। 
৩। মনুষ্যাদি জীববিশেষ লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রিয়গুলিকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়ান্ছে। 

মার্জারাদির নেত্ররশ্শি প্রত্যক্ষযোগ্য ; ইহ 'নক্তঞ্চরনয়নরশিদর্শনাচ্চ” এই গৌতমস্থাত্রে (৪81১৩) 
স্বীকৃত হইয়াছে । 



৪৯৬ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ৮ম সংখ]! 

অতীন্দ্রিয়। যুক্তির দ্বারা এই সুঙ্ধ দ্রব্যসমুদ্ায়ের অস্তিত্ব জানা যাঁয়। ইন্জ্রিয়ের আয়তন অর্থাৎ 
আশ্রযস্থান বলিয়াই এঁ সকল অবয়ব নাসিক] জিহ্বা ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হয়। 

প্রাপ্যকারিত_ইন্দ্িয়গণ শ্ব স্ব বিষয়) বন্তকে প্রাপ্ত হইয়াই অর্থাৎ স্বীয় বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়াই প্রত্যক্ষ কার্য সম্পাদন করিরা থাকে, বিষয় বস্তর সহিত সন্ব্ধ না হইলে 
প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না২। মন:সংঘুকত চক্ষুর রশ্মি নাতিদূরস্থিত বৃক্ষা্দির .উপরে পড়িলেই 
বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হয়, উচ্চ প্রাচীরাদির ব্যবধান থাকিপ্জে প্রত্যক্ষ হয় না। 

লক্ষণ। যাহাতে শব্ধ ব্যতীত অপর কোনও উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ 
থাকে না এবংবিধ যে বন্ধ স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহ! ইন্দ্রিয় 

লক্ষ্য। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বকৃ, কর্ণ ও মন এই কয়টি ইন্দ্রিয় ল্গণের লক্ষ্য । 
সমন্বয়। নাসিকা হইতে ত্বকৃ পর্য্যন্ত চারিটি লক্ষ্যের কোন ওণই প্রত্যক্ষযোগ্য 

৯ নহে স্থতরাং উহাদিগের বিশেষগ্ণ৪ গুলিও অপ্রত্যক্ষ। কর্ণে শব ব্যতীত অন্ত কোন বিশেষ 

গুণ নাই। মনে বিশেষগুণ একেবারেই নাই। অতএব লক্ষ্য সমূহ শব্ধ ব্যতীত বিশেষ" 
গুণ শুন্য হওয়ায় উহাতে লক্ষণের বিশেষণতাগ* রহিয়াছে। 

কর্ণ পধ্যন্ত পাচটি লক্ষ্যবস্ত মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াই স্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া 
থাকে। মন আত্মার সহিত সংঘুক্ত হইলে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব উল্লিখিত ছয়টি 
ব্যই স্বীয় সংযোগের দারা ্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় লক্ষণের বিশেঘ্য ভাগও উহাতে বিদ্যমান 
থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। | 

যদি বিশেবণতাগ পরিত্যাগ করিয়া! কেবলমাত্র বিশেষুভাগকেই ইন্দ্িয়ের লক্ষণ 
বল! যায় তবে বৃক্ষপ্রভৃতি দ্রব্যও চক্ষুরশ্মির সহিত স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ 

হওয়ায় অলক্ষ্য বৃক্ষাদি বস্থতে লক্ষণ সমন্বয় হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দেব ঘটে। এজন 

লক্ষণে বিশেষণ ভাগের গ্রয়োজন। ফলে বৃক্ষাদি দ্রব্যে প্রত্যক্ষযোগ্য রূপ, স্পর্শ ইত্যাদি 
বিশেষ গুণ থাকে বপিয়া উহার শব্দ ভিন্ন প্রত্যঞ্চযোগ্য বিশেষ গুণ শৃষ্ঠ নহে, সুতরাং উহাতে 
লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। 

১। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় ও সম্বন্ধের বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ স্পই হইবে । 
২। ৈনমতে চক্ষু ও কর্ণের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 

৩। 'শব্ষেতরোদ্ঠুতবিশেষগুণানাশ্রণত্বে মতি জ্ঞানকারণমনঃ£সংযোগাশ্রযত্বং ইন্্িয়তং। 
মুক্তাবলী | 

৪। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক ত্রবস্ব, শব, জ্ঞান সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যন্ধ, 
ধর্ম, অধর্ম ভাবন! (সংস্কার বিশেষ ) ইহারা বিশেষগ্ডণ। ইহাদের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে তষটব্য। 

৫| লক্ষণবাক্যস্থিত “এবংবিধ” কথাটির পুর্বতাগকে “বিশেষণ এবং পরবর্তী অংশকে 

বিশেষ্য বল! হইতেছে। 



ন্িবিপ্র-ওএস্নঙ্ে 
ৰ (১) 

ৌক্ সাহিত্যে উপনস্মন্ন 

শ্রীজগদীশচক্জ মি, এম্. এ, 

বৌদ্ধদিগের প্রমাণ্য ধর্মগ্রস্থনকল পালিভাষায় রচিত। ব্রিপিটকের অন্যতম 
বিনয়পিটকেই তাহাদিগের উপনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাওয়া যাঁয়। অবেস্তীয় 
উপনয়ন প্রথার আলোচন! প্রসঙ্গে আমর] দেখিয়াছি, পাশীঁদের ছুইটী উপনয়ন হইত ১ | 
বৌদ্ধ সঙ্ঘভুক্ত হইবার জন্য প্রত্রজ্যা (পালি--'পবজ্জা”) নামক উপনয়ন গ্রহণ করিতে 
হইত। বস্ততপক্ষে ইহা পরবর্তা “উপসম্পদা, দীক্ষারই প্রাথমিক অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকে। ব্রাঙ্গণ্যধর্মে শিশু উপনয়নের জন্য নির্দিষ্ট নিনতম বয়স প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
গুরুগৃছে গিয়া গুরুর তত্বাবধানে দ্বাদশ (কিংবা তদৃর্ধসংখ্যক ) বংসর বাঁস করিতে 
হইত। এই জন্যই গুরুর আশ্রম বাসী ছাত্রকে বলা হইত অস্তেবাসী! 'প্ররজ্যা+-গ্রহণ 
করার অর্থও অন্থুরূপ। সাংসারিক জীবন হইতে বাহির হইয়া সন্যাস বা সজ্ব-জীবন যাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রব্রজ্যার অর্থ। কোনও বৌদ্ধ মঠে গিয়া আচার্ষের অনুগত হইয়া 
্র্মচর্যপরায়ণ প্রত্রিত বৌদ্ধবালক দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাধি-জীবন যাপন করিত । 
নিয়তম বয়স বৌদ্ধ সাহিত্যে আট বৎসর। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রত্যেক 
ধর্মেই উপনয়নের বয়স যথাসম্ভব কমাইবার দিকে দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্াণ্য ধর্মেও ব্রাঙ্গণশিশুর 
ভন্ত আট বৎসর নির্দি্ট হইয়াছিল। প্রত্রজিত (বীদ্ধ বালককে বলা হইত *শ্রামণের 
(সামণের')। এইরূপে অন্তত কুড়ি বৎসর বয়স পর্যস্ত সংযত জীবন যাঁপন অবশ্ঠ করণীয় ছিল। 

প্রত্রজ্যা উপনয়নের অনুষ্ঠানে বিশেষ কিছু আড়ম্বর ছিল না। মুণ্ডিত মন্তক 
বালক ( অথবা কখনও কখনও অধিক বয়স্ক লোক ) গীতবস্ত্র খণ্ড লইয়া মঠের কোনও 
আচার্ধের নিকট গিয়া প্রত্রজ্যা লইবার ইচ্ছা! জানায়। তদম্থুযায়ী তিনি তাহাকে সেই বস্ত্র 

পরিধান করাইয়া দীক্ষা দেন। তারপর ব্রিশরণ মন্ত্র [বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ; ধর্মং শরণং 
গচ্ছামি ; সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি” ] আবৃত্তি করাইয়া! দশটা বিষয়ে (পালি__দস সিক্থাপদানি”) 

অবহিত থাকিতে উপদেশ দেন। অহিংসা, অন্তেয়। সত্যকথন, আমোদগ্রমেদ ও 

গন্ধান্থলেপন হুইতে বিরতি, উচ্চাসন ব। উচ্চশয্যায় অবস্থান না করা, স্বর্ণ-বৌপ্য কাহারও 

নিকট হুইতে গ্রহণ না করা, অকাল ভোজন এবং মাদকদ্রব্য সেবন ত্যাগ, এবং পবিত্র 
_আচরণ--এই গুলিই সেই দশটী শিক্ষা। ২ | এক কথায় গৃহাম্থত্রে এবং স্ততিগ্রন্থে আমরা 

১। প্ভারতী--১৩৪৬, পৌষ। 
২। “বর্জয়েম্মবুমাংস গন্ধমালাদিবান্বপ্াঞ্জনাভ্যপ্রন-ঘানোপানচ্ছত্র-কামক্রোধ-লৌভ-মোহ-বাদ-বাদন-মলান দ স্তধাবন- 

সবৃত্র-সীত.পরিবাদ-ভয়ানি ।*-_গৌতম ধর্ম, ২. ১৯. 
ব..৬৩ 



৪৯৮ শ্রীভারতী [২য় বর্ধ, ৮ম সংখ্য। 

বহ্ষচারীর জীবনে যে সকল কঠোরত। দেখিতে পাই, তাহাদেরই অন্ুবৃততি। ইহার পর 

হইতেই আচার্ষের তত্বাবধানে তাহার জীবনধারা আরম্ভ হয়। প্রব্রজ্যা না হুইলে 

উপসম্গদার অধিকার লাভ হয় ন1। 

'উপসম্পদা” কথাটীর অর্থ প্রবেশ' অর্থাৎ সন্ন্যা জীবনে স্ুপ্রতিষ্ঠা। কুড়ি বৎসরের 

কম ব্যস্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা! দীক্ষা দেওয়া হইত না। গ্রত্রঞ্যার সহিত বৈদিক উপনয়নের 

কিছু সাদৃশ্ত থাকিলেও উপসম্পদা একেবারেই ভিন্নরপ। বৈদিক ধর্ষে বিদ্যাথথী গুরুগৃছে 
শিক্ষান্তে ল্লাতক হুইয়া গৃহস্থ হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের নিয়ম অন্যরূপ। প্রত্রঙ্জিতের 
পরের অবস্থাই উপমম্পন্ন তিক্ষুত্ব।১ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের পরেই সন্্য(স জীবনের বিধান। প্রাচীন 
বৈদিকধর্মে ্হ্গচ্য, গার্স্থ্য-_এই ছুই অবস্থা অতীত হইলে তবে বাণগ্রস্থ এবং সন্ন্যাস হইবে, 
ইহাই নিয়ম ছিল। অবশ্ত উত্তরকালের উপনিষদে বিপরীত ভাবও পাঁওয়! যাঁয়। যেমন, 
জাঁবালোপনিষৎ বলেন, প্যদহরেব বিরজেৎ তদহরেৰ প্রব্রজেৎ”, অর্থাৎ যখনই বেরাগ্য 

আল্িবে, তখনই সন্ন্য।স অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই পকল গ্রন্থে 

বৌদ্ধধর্মের ছায়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা খায়। 
উপসম্পদার দশ বৎসর পরে স্থবিরত্ব [ পালি-'থের' ] প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ্ৎ তখন 

হুইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মশিক্ষকের (উপাধ্যায়) আসন গ্রহণ করিতে পারেন। সঙ্বভূক্ত 
গ্রায় সকলেই শ্রমণ (“সমণ ), তিক্ষু (ভিক্ধু) বিশেষত শাকাপুত্রীয় শ্রমণ (সাক্যপুততিয 

সমন' )- এই সকল নামে অভিহিত হইয়! থাকেন । 
উপসম্পদ| অনুষ্ঠানের জন্ত সর্বাপেক্ষা গ্রশস্ত দিন বৈশাখী পুর্ণিযা। এই দিনে 

তগবান তথাগতের জন্ম, বুদ্তপ্রাপ্তি, এবং পরিনির্বাণ হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধগণের নিকট 

দিনটা বড়ই পবিভ্র। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটা সমিতিতে অধ্যক্ষের সম্মখে আচার্য উপমম্পদা- 
কামী শিষ্বকে উপস্থাপিত করেন। সমিতির ছুইজন সন্ন্যাসী তাহাকে নাম, তিক্ষাপাত্র 
গুরুর নাম, ও পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অনন্তর তাহাকে একন্থানে দড়াইয়া থাকিতে 

বলিয়া অধ্যক্ষের সম্ুখে সমিতির মত লইয়া দীক্ষার্থীকে মত্যকথনের আদেশ দেন। তারপর, 

কুষ্ঠ, গণ্ড, অপন্মার প্রভৃতি রোগ তাহার আছে কিনা জিজ্ঞাসা কর! হয়। উপসম্পদার্থী প্রশ্নের 

'না'-হুচক উত্তর দিলে তাহাকে ক্রম।গত অনেকগুলি প্রশ্ন কর! হয় যথা_সে 'মনুষ্য* কিনা, 

পুরুষ” কিনা, 'মুক্ত' কিনা, অখণী (প।লি--অনণ ; সংস্কত-_-অনুণ) কিনা, পিতামাতা 

তাহাকে সন্্যাস লইবার অনুমতি দিয়াছেন কিন! ইত্যাদদি। এই সকল প্রশ্নের বিশেষ অর্থ 

রছিয়ছে। যদি সে সত্য সত্যই মানুষের মতন মানুষ হইতে চাহে, তবেই তাহার 'উপমম্পদা' 

হইতে পারে, নচেৎ নয়। ভগবান বুদ্ধদেব প্রথমে শুধু পুরুষের জন্যই সন্নযাসের বিধান 

১। উপসপ্পদ! উপনঃ গ্রহণ করিলে তাহাকে 'উপসম্পনন তিকষু' বলে। 
২। “কে! নামাস্যমৌ নামান্সি-* ইতি শাট্যারনকম্--বোধায়ন গৃহাহত্র _:২ | ৫1 ২৫। £--”কো- 

নামাসীত্যুক্তো'"'নাম ক্র়াদসাবন্মীতি__গৃহাসৃত্র ২18 ১২। 
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দিয়াছিলেন। তারপর মুক্ত বা অ্চণী কিনা, এই প্রশ্নের তাত্পর্য হুইল দীক্ষার্থী নিজের 
দায়িত্ব এড়াইবাঁর ভয়েই সন্য(স গ্রহণ করিতেছে, না, আন্তরিকতাবেই উপস্থিত হুইয়াছে। 
অথবা সংসারকে ফীকি দিয়া, তাহার পাওন] গড ন! মিটাইয়া, সন্ন্যামী সাজিলে সমাজে 

অনেক অনর্থের ত্রপাত হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহা ভাল করিয়'ই বুঝিয়াছিলেন। 
এইভাবে পরীক্ষা শেষ হইলে অধ্যক্ষের নিকটে আসিয়া আচার্যদবয় প্রশ্নগুলির উত্তর 

বিজ্ঞাপিত করেন। তখন “আগচ্ছহি”' ঝা “এহি” বলিয়া দীক্ষার্থীকে আহ্বান করা হয়। 

দীক্ষার্থী আপিয়া৷ সমিতিকে সম্বোধন করিয়া তিনবার আবৃত্তি করে “মহাশয়গণ, আপনার! 

আমাকে উপসম্পদা দানে চরিতার্থ করুন, দরা করিয়া দীক্ষা দিয়া আমাকে উন্নতাত্বা করুন 

( উিন্ুম্পেতু' )1” তারপর সমিতির সম্মখে পুনণায় পূর্বকথিত পরীক্ষা গ্রহণ কর! হইলে অধ্যক্ষ 

দীক্ষা দান সম্বন্ধে সমিতির মত (এন্তি-জ্ঞপ্তি) জিজ্ঞাসা করেন। যদি দীক্ষাদান অভিগ্রেত হয়, 

তবে সকলে নির্বাক হইয়। অবন্থ।ন করেন এবং অধ্যক্ষ দীক্ষার্থার অন্কুলে মত প্রকাশ করেন। 
আপত্তি থাকিলে মন্ন্যাসীরা তাঁহা! জানাইতেও পারেন। ইহার পরে স্্ষের ছাঁয়। মাপ! 

হয়, এবং অনুষ্ঠানের একটা মঃক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। 
তারপর চারিটা বিধি এবং চারিটী নিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। বিধিগুলি 

এইরূপ--ভিক্ষান-ভোজন (“পিত্ডিয়ালোপ-ভৌঞ্জন+ ), পশুলোম-নিিত কম্বলের পরিচ্ছদ ধারণ 

( 'পংনুকুলচীবর+ ), বৃক্ষমূলে ব।ম ('রুকখ মুল সেনাসন, ) ও গোমুত্রাআ্ক বধ সেবন (পুতিমুক্ত- 

ভেসজ্জ )। নিষেধগুলি হইতেছে_-মৈথুন ( “মেখুনধন্ম? ), চৌর্য (“অদিনাদান”-আদত্ত দ্রব্যের 

গ্রহণ), প্রাণি হত্য। (“পাণাতিপাত, ) এবং অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ( 'ত্তরি-মনুস্স- 
ধন্মঃ )। অবশ্ঠ এই সকল বিধিনিষেধের বিকল্পও আছে। এই উপদেশেই উপসম্পদা অনুষ্ঠানের 

মমান্তি। 

জাপানী বৌদ্ধগণ উপসম্পদার অতিমানবীয় শক্তিদাতৃত্ব স্বীকার করেন, তবে এই 
উদ্দেস্তে আহুষ্ঠানিক পূর্ণতার জন্ত তাহারা “অভিষেক” করিয়া থকেন। আচার্য উপনয়নার্থার 

মস্তকে অভিষেকের জলধারা বর্ষণ করেন। ইহার গৃঢার্থ হইল জ্ঞানোদক দ্বারা শিক্ষার্থীর 
অজ্ঞান এবং পাপ নাশ। তীহারা এই উপলক্ষ্যে অত্যন্ত জটিল কতকগুলি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, 

উদ্দেপ্ত হইতেছে কোনও অদৃশ্য শক্তির বলে শিক্ষার্থীর শদীর ও মনের নিগুঢ, অলৌকিক 

পরিবতর্ন। অভিষিক্তের নামকরণ তীহাদিগের মধ্যে অবশ্য কতব্য বলিয়া! বিবেচিত হইয়া 

থাকে। সম্ভবতঃ তান্ত্রিকতার প্রসারের ফলেই সেখানে এত অধিক জটিলতার স্থষ্টি হইয়াছিল। 

নেপালের প্রব্রজ্যার অনুষ্ঠানগুলির সহিত জাপানীদিগের অভিষেকের অনুষ্ঠানসমূছের আংশিক 

এক্য রহিয়াছে । তথাপি 'নেপাঁলী প্রথা বৈদিক উপনয়ন প্রথার অনুরূপ । প্রসঙ্গক্রমে বলা 

যাইতে পারে যে, 'অভিষেক' কেবলমাত্র রহন্তবাদী বৌদ্ধদিগের মন্ত্রসশ্রদায়ের মধ্যে 

প্রচলিত | 

'উপসম্পন্ন যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন না। কারণ "স্থবির হইতে তখনও দশ 



৫০৩ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য 

বৎসর বাকী। উপাধ্যায়' (তাহার ধমশরান্ত্র অধ্যেতা বা শিক্ষক) এবং 'আচার্য (তাহার 

দৈননিন জীবনের সমুহ আচরণ শিক্ষাদাতা )--এই দুইজনের অধীনে উত্বরকালের দশটা বৎসর 
কাটাইতে হুইত। মহাবগগ-গ্রন্থে [১.২৫--৩৩] উপাধ্যায় এবং আচার্ষের কতব্য সম্বন্ধে উপদেশ 

রহিয়াছে । এখানে তাহাদের কতরব্যের ভিন্নতা স্বীকার করা হয় নাই। আচার্ধকে অনেক 

সময়ে কমণাচার্য বলা হয়। মন্গুসংহিতা [২.১৪৫ ] আচার্ধকেই উচ্চতর সম্মান দেওয়া 

হুইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে ইহাব বিপরীত । বিনয়পিটকে বুদ্ধদেব বিধান দিতেছেন-- 
'উপসম্পন্ন* 'আচার্ষে'র অধীনে ( ননিস্সয়' ) দশ বৎসর থাকিবে; এইরূপ করিলে সে অপরের 
উপসম্পন্ন-জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। হিন্দধ্মের মত বৌদ্ধধ্েও আচার্য ও উপসম্পন্ন 
পিতাপুত্রের স্থায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ । স্নেহ ও শ্রদ্ধার অভাব ঘটিলে কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না, 
ইহা সাধারণ বুদ্ধিগম্য | 

(২) 

প্রাচীন ভাল্পতেল্স নাগল্িক জীবন 
শ্রীকালিকা প্রসাদ দত্ব, এম-এ, 

প্রাচীন যুগের নাগরিক জীবনের পরিচয় দিতে হইলে সর্বপ্রথমে খষি বাৎস্তায়নের নাঁম 
্মরণপথে আসে। তাহার রচিত “কামস্ৃত্রম্ গ্রন্থ স্ুধীগণের কাছে অজ্ঞাত নছে। প্রাচীন 

যুগের সমাজের এক অপূর্ব আলেখ্য এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই পুস্তক পাঁঠে আনুমানিক 
থৃ' পৃ * ১৭** বৎসর পূর্বের নর-নারীর জীবনরীতি, ক্রীড়া-বৌতুক, আচার-ব্যবহার এবং অস্তঃ- 

পুরচারিণীদের স্থখ-ছুঃখ প্রভৃতির কথা জানা যায়। বতমান গ্রবন্ধে গী প্রাচীন কালের নাগরিক 

জীবন অথব বাবুয়ানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেস্ঠয। 

বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক সমাজের--নর-নারীগণের জীবন-যাপন প্রণালীর সহিত 

প্রাচীনকালের বাত্গ্তায়ণ বর্ণিত সমাজের নাগরক-জীবনের এক আশ্র্যরূপ সামগ্রন্ত আছে। 

অতি তুচ্ছ ঘটনাটীর উল্লেখও বাদ পড়ে নাই। এখন স্বতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে 
যে 'নাগরক” কাহদের বল! হইত এবং তাহাদের জীবনধারা কোন্ প্রণালীতে বহিত? 

বাত্্তারণ বলিয়াছেন -প্গৃহীতবিগ্ঘঃ প্রতিগ্রহজয়ক্রয় নির্বেশাধিপতৈরর্থেরন্বয়াসতৈর ঠয়ৈ্ব 

গার্বস্থাযধিগমা নাগরক বৃত্তং বতেতি* অর্থাৎ বিস্যাভাম শেষ লইলে, গার্স্থ্য-জীবনে গ্রবেশ 

করিবার পর প্রতিগ্রহ, বিয়, ক্রয় ও ভূতি (চাকুরী)_-এই চারি প্রকার উপায় দ্বার] অর্জিত অর্থে। 

কিংবা উত্তরাধিকার স্ত্রে প্রাপ্ত বিষয়ে বা৷ এ উয়বিধ অর্থ দ্বারা--সৌখীন জীবন-যাপন করার 
অপর নাম--“নাগরকবৃত্ত”। কেবল বিত্তশালী নাগরিকগণ এইরূপ জীবন-যাপন করিতে 

পারিতেন। সহরে বাস করিবার মত অবস্থা! যাহাদের ছিল না) বাহায়ণ খবি তাহাদের 
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সেইখানেই থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, যথাঁয় তাঁর নিজবৃত্তির অনুরূপ অর্থোপার্জন করিতে 

পারে। “্যাত্রাবশাছা”! অর্থাৎ জীৰিক1 অনুসারে অবস্থান কর! ! 

নাগরিকগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। উহা! তিন প্রকারের, যথা--“বিট » 'গীঠমধ+ 

এবং €বিদুষক+। ভূত্ত বিভবঃ* অর্থাৎ সর্বস্ব খোয়াইয়া যাহারা কেবলমাত্র নাগরকগণের 
সেবা! করিয়! জীবিক1 উপার্জন করিত, “বিট, নামে তাহার! পরিচিত। প্রচলিত চতুঃবষ্ঠ 
কলায় পারদর্শী (কলাম্থু বিচক্ষণঃ),অথচ কপর্দকহীন-_-এমত অবস্থায় যাহারা উক্তবিগ্থা শিক্ষাদান 
করিত, “পীঠমর্দ' নামে তাহারা অভিহিত। এবং যাহারা কেবলমাত্র ছু'একটা বিষয়ে ক্ৃতবিদ্ধ 

হইয়। ( একদেশ বিষ্তান্ত জ্রীড়নকঃ ) শুধু নাগরকগণের মনস্তুষটি অথবা গোপন কার্ষের সহায়তা 

করিত, তাহাদিগকে “বিদূষক” বা বৈহাসিক” বলা হইত। 
এখন নাগরিকগণের বাসগৃহ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইহা ছুই মহলে 

বিভক্ত। ( দ্বিবাসং গৃহং কারয়েৎ) ভিতর মহল অস্তপুরিকাদের অন্ত এবং বহির্মহল গৃহস্বামীর 

নিজস্ব কার্ধকলাপের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অতিথি অভ্যাগতেরা মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া 

থাকিতেন। গৃহসংলগ্ন 'বুক্ষবাটিকা' বা উগ্ভানগৃহ নাগরকের বাসগৃহের অবিস্ষ্ষ্যে অক্গস্বরূপ 
ছিল। নাঁনাজাতীয় ফল ও পুম্পবৃক্ষ তথাকার শোভাবধন করিত। আহ।রোপযোগী 

তরীতরকারী যাহাতে সেখানে উৎপন্ন হয়), তাহার ব্যবস্থাও ছিল। উগ্ভানের মধ্যস্থলে 

পু্ধরিণীটী শোতা বাড়াইত। বিচিত্র কারুকার্য সম্পন্ন হ্র্ম্য' ও প্রাসাদের” উল্লেখ কামস্থত্রম্ 
গ্রন্থে আছে। ছুই একস্থানে সমুদ্রগুহের নামও পাওয়া যায়। জলপুর্ণ পরিখাবেষ্টিত 

বিলাসগৃহকে শিমুদ্রগৃহ বলা হুইত। সাধারণতঃ উদ্ভানেই এইগুলি নিমিত হইত। শয্যার 

পারিপাট্য বিষয়ে গৃহ্স্বামীর বিশেষ নজর ছিল। ম্ুগন্ধিধুক্ত শয্যাটী পরিষ্কার আচ্ছাদনে 

আবুত রাখ! হইত। শিয়রদেশে প্রাচীরে পন্মাকৃতি একটী কাষ্ঠের আসন ঝুলাইয়া দেওয়া 

হুইত। তাহার উপরে ইষ্টদেবতার মুতি স্থাপন! করিয়! পৃজা করিতে বাৎস্যায়ন খধি উপদেশ 
দিয়াছেন। আবার শয্য/র এক পার্খে নিমিত একটী ক্ষুদ্র বেদীর উপর রাত্রির উপযোগী 

প্রসাধন দ্রব্য যেমন-_অন্নলেপন, মাল্য, গন্ধদ্রব্য, তান্বল ইত্যাদি সাজান থাকিত। “তত্র 

রাত্রিশেষমন্থলেপনং মাল্যং পিকৃথকরগুকমং পৌগন্ধিকপুটিকা মাতুলুষ্কবচস্তাদুলানিচ দ্্যঃঠ 

ভূতলে শয্যার নিয়ে পিক্দানিটী (পতদগ্রহঃ) থাকিত। ইহা ব্যতীত হস্তীদন্ত নিমিত 

আধারে বীণা, চিত্রফণক, আঁকিবার জন্য রঙ.ও তুলিক৷ এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী রাখা 

হইত। দীবা ও পাশাখেলার ছক ছুটাও (আকর্ষকলকং ছ্যুতফলকঞ্চ) বাদ পড়িত না! 

গৃহের বহির্ভাগে ক্রীড়ানিপুণ শুকসারির পিঞ্রখানি, উদ্ভানে ছায়াসঙ্কুল বৃক্ষতলে দোলনাটা 

( প্রেখাদোলা বৃক্ষবাটিকায়াং সন্তরাছায়। ) এবং পুষ্পমগ্ডত বেদীখানি (স্থপ্ডিল-পীঠিক] সকুন্থমেতি) 

প্রভৃতি নাগরকগণের ভবন বিন্তাসের সহায়তা করিত। 

এইবার নাগরকগণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী সম্বন্ধে কিছুবলা হইতেছে | 

অতি প্রত্যুষে তাহারা শয্যাত্যাগ করিতেন। হস্তপদ প্রক্ষালম এবং দন্তধাবন 
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ইত্যাদি নৈমিত্তিক কার্ধগুলি শেষ করিয়া তাহারা প্রসাধমে তৎপর হুইতেন। অন্থুলেপন, 
নুগদ্ধি এবং মাল্য দ্বারা দেহটার শোভাবধনি করিয়া! অলক্তকে ( একরূপ লাল র$. ) ঠোট্টী রাঙা 

করিতেন দর্পণে নিজের মুখটা দেখিয়া গন্ধযুক্ত মসলা বা কখনও পান চিবাইতে চিবাইতে 

স্ব স্ব কার্যস্থানে যাত্রা করিতেন (কার্যান্যন্থৃতিষ্ঠেৎ)! “বাস' এবং 'উত্তরীয়' ছিল দেহেয় 

পরিচ্ছদ । অঙ্গুলিতে কেহ কেহ মুল্যবান অন্ধুরীয় ধারণ করিতেন। 
প্রাতঃকালীন কার্ধাদি সমাপন করিয়া নাগরকগণ গৃছে ফিরিতেন। নিত্যং ্ানম ! 

প্রত্যহই তাহারা স্নান করিতেন। ইহা! ভিন্ন অঙ্গমর্দন, ফেনক প্রয়োগ (সাবান ব্যবহার ), 

ক্ষৌরকার্ধ সম্পাদান ইত্যাদি দেহ সৌষ্ঠবের নান! প্রক্রিয়া! দিন বিশেষে সাধির্ত হইত। দিনে 
ছুইবার-_পূর্বাহ্ছে এবং অপরাহ্হে আহারের সময় নির্দিষ্ট ছিল। যব, গম, তওুল, দাইল, ছুষ্ধ 
এবং শাকশজী ইত্যাদি তাহাদের প্রধান খাছ ছিল। গুড়, শর্করা এবং মিষ্টান্নও (খণ্ডথাগ্ভানি ) 
তাহারা ভোজন করিতেন। অতীব আশ্চর্যের কথা এই যে খবি বাৎস্যায়ন কুত্রাপি তাহার 

গ্রন্থে মতগ্তের নাম করেন নাই, যদিও দু'একন্থানে মাংসের উল্লেখ আছে। নানারূপ পানীয় 

( পানকানি ) ষথা-_মধুং সুরা, নানাবিধ ফলের রস প্রভৃতির সর আছে। পানপাত্রকে 

প্চষক্* বল! হইত। 
দ্বিগ্রহরে কেহবা নিদ্র! যাইতেন। আবার কেহ নানীরূগ ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত 

থাকিতেন। শুকসারির আলাপ শুনিয়া কিংবা মোরগ-ভে়ার লড়াই দেখিয়া তাহারা কাল 

অতিবাহিত করিতেন। সন্ধ্যায় গীত বাগ্তার্দির চর্চা হইত। (গ্রদোষে চ সংগীতানি)! বলা 

বাছুল্য এই সকল কার্ষে “বিট * “পীঠমর্দ* ও “বিদুষক*গণ প্রধান সহায় হইতেন। 

নাগরিকগণ আবার সময় বিশেষে কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দ্িতেন। এই 

সকল অনুষ্ঠানগুলি আনন্দ ও উল্লাসের তীর্থক্ষেত্র ছিল। সেগুলি যথাক্রমে - “সমাজ”, “গোষ্ঠী” 

«“আপানক”) “উগ্ভান যাত্রা” এবং “সমপ্যাক্রীড়া" নামে অভিছিত। “পন্গস্ত মাসম্ত বা 

গ্রন্তাতেইহনি সরস্বত্যাতবনে -নিদুক্তানাৎ নিত্যং সমাজঃ 1” প্রতি পক্ষে বা মাসে অথব 

কোন নির্দিষ্ট তিথিতে, সরম্বতীর মন্দিরে নাগরকগণ মিলিত হইতেন। ইহারই নাম 
“সমাজ | কোন কোন “সমাজে? ভিন্ন প্রদেশ হইতে নটনটাগণ আসিয়া যোগদান করিয়া 

নৃত্যগীত প্রদর্শন করিত। নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ উপযুক্ত পারিতোধিকও তাহারা 

পাইত। “গোষ্ঠীর সংজ্ঞা ভিন্নক্প। গণিকাগণের আলয়ে, অক্ষশীলায় কিংবা কোন বন্ধুর 
গৃহে 'সমান বিষ্যাবুদ্ধিশীলবিত্ত বয়স[ং-অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, অর্থ এবং বয়সে সমযোগ্য 
বন্ধুগণের মিলন আসরকে গোঠী বলা হইত। গোষ্ঠীবিহার নঃগরকদের নিত্যকর্মছিল। এই 
গোষঠীতে তাহারা অধীত্ত বিগ্ভার পারদর্শিতা দেখাইবার ম্থযৌগ পাইতেন। কখনও বা 

পরস্পরের মধ্যে কাব্য ও কল চর্চার (কাব্য সমস্ত! কলা সমস্ত। ১) প্রতিযোগিতা চলিত। 

কোন কোন সময়ে নারীগণ গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন। 

“আপানক' অর্থাৎ পানীয়ের যথারীতি আয়োঞ্গন। পরম্পরের গৃছে মধু, ছুরা 
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ইত্যাদি পানীয়ের যে ব্যবস্থা করা হইত (পরস্পর ভবনেষুচাপানকাঁনি ) তাহাকে 'আপাঁনক' 

আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 'িগ্ভানযাত্রা' তদানীন্তন সামাজিক জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
উত্তম সঙ্জায় সজ্জিত হইয়! নাঁগরকগণ বন্ধুবান্ধব এবং গণিকাগণ সমভিব্যাহারে উদ্যান যাত্রা 
করিতেন। জলবিহার ইহারই অন্তর্গত। উগ্ভানে নানারূপ ক্রীড়াকৌশল দর্শন করিয়া 

এবং যথেচ্ছা আহার ও বিহারে দ্রিন কাটাইয়! তাহার অপরাহ্ে স্ব স্ব গৃছে প্রত্যাবতন 
করিতেন। চিহ্ন স্বরূপ উৎসবের পুষ্প বা মাল্য তাহাদের অঙ্গের তৃষণ হইত। 

এতত্তিরর নাঁগরিকগণ সমবেততাবে কতগুলি ক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। ইহার নাম 
“সত ক্রীড়া? বা 'মস্তা-ক্রীড়ার' ইহার বিশদ বিবরণ কামস্ত্রম্ গ্রন্থে নাই। কৌমুদী জাগর 
(কোজাগর) হোলাক! (হোলিখেল!) এবং “হিন্দোলোৎসব' (বসস্তোৎ্নব ) প্রভৃতি 

অনুষ্ঠানগুলি ইহার অন্তভৃক্তি বলিয়াই মনে হয়। 
ইহাই হইতেছে প্রাচীন যুগের নাগরিক জীবনের বা বাবুয়ানার প্রকৃষ্ট পরিচয়। হান্ত- 

লান্ত, ক্রীর্াীকৌতুক এবং আমোদ গ্রমোদে তাহাদের দিন অতিবাহিত হুইত। লসৌখীনতায় 
তাহারা কোন অংশে নন ছিল না| এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদ্দি কেহ মনে করেন যে, প্রাচীন 
যুগের নাগরকগণ সর্বসময়ে ' এবং সর্বকার্ধে এক বীধাধরা নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলিতেন, 
তাহা হইলে মহাভুল করিবেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই ঘটিত। 

( ৩) 

হিন্দু আইন সৎগ৯ন্নে “লীক্ুুন্ল আইন নভ্ভুতা”ন্র স্থান 

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম্. এ বি, এল্, কাব্যতীর্ঘ 

। কলিকাতা বিশ্ববিগ্কালয় আজ পৃথিবীর উন্নততম বিশ্ববিদ্তালয়ের মধ্যে অন্ততম। শিক্ষায় 
গবেষণায় ও পুস্তকগ্রকাশে ইহার সমকক্ষ বিশ্ববিষ্তালয় ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় নাই। ইহার 

সথষ্টি সরকার কতৃক ১৮৫৭ খুন্টাবে হইলেও, ইহার বত'ান শ্রীবৃদ্ধি পরলোকগত পুরুষসিংহ স্তব্ 

আস্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল। কিন্তু ইহার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি 
স্তর আশুতোষের চেষ্টায় হইলেও, বিশ্ববিগ্তালয়ের সৃষ্টি (১৮৫৭ খৃঃ) এবং স্যার আশুতোষের 
হস্তার্পণের ( ১৯০৬ খুঃ) মধ্যের অর্ধশতান্দীতে ছুইটি বিশ্তান্থুরাগী ভারতবাসীর অকুঠ অর্থদানে 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্থালয় উপকৃত হুইয়াছে। তাহাদের নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও প্রেমচাদ 

রায়ঠাদ। প্রথমটি কলিকাতার বাঙ্গালী ও দ্বিতীয়টি বোত্বাইএর গুজরাঁটী। ছুইজনেই ছুই 

লক্ষ করিয়া ট্রাক! বিশ্ববিদ্া(লয়ের হস্তে দিয়া গিয়াছেন | পূর্বোক্তটি ১৮৬৮ খুষ্টাৰে মৃত্যুর 

সময় উইলের দ্বার! ও শেষোক্রটি ১৮৬৬ খুন্টাব্ধে ভারত সরকারের মারফত টাকা দিয়াছেন। 
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কলিকাতা৷ বিশ্ববিষ্তালয় পূর্বে মাত্র পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। স্তর আগ্ততোষের 
চেষ্টায় ইহ! শিক্ষাদানকারী ও গবেষণাপরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । কিন্ত 
সেই ্বদূর অতীতে, বিশ্ববিষ্থালয় স্থাপনের দশ বার বৎসরের মধ্যেই ইহা & ছুইটি দানের 
সাহায্যে বিবিধ গবেষণার অন্ুকূলতা করিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির স্থচন] করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। 

বতমান প্রবন্ধে আমরা পূর্বোজ প্রনকুম।র ঠাকুরের দানসাহাযো সম্পাদিত গবেষণার 
কথাই অ।লোচন! করিব। উক্ত মহাত্মা “ঠাকুর আইন অধ্যাপক" পদ স্থষ্টির জন্থ মৃত্যুকালে 
ছুই লক্ষের কিঞ্িদধিক টাকা কলিকাতা! বিশ্ববিগ্কালয়কে দানের ব্যবস্থা করিয়া উইল রাখিয়৷ 
যান। তাহার উইলের মর্ম এই £-_ 

তাহার প্রদত্ত অর্থের সদ হইতে বাধিক ১*,০*০২ টাঁকা বেতনে এক এক বৎসরের 
অন্ত “ঠাকুর আইন অধ্যাপক” নামক এক একজন অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে এবং 
প্রথম অধ্যাপকের নিয়োগ প্রসনকুমারের মৃত্ার পরে অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যেই করিতে 
হইবে। এ অধ্যাপক কলিকাত! সহরের কোনো একস্থানে আইন সংক্রান্ত বিষয়ের একটি 
সমগ্র বন্তৃতারাশি ইংরাজী ভাষায় দিবেন। তাহার বন্তৃতাদানের ছয় মাসের মধ্যেই সেই 
বন্তৃতারাশি পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া মুদ্রিত হইবে এবং প মুদ্রণের ব্যয়ের জন্য প্রসন্নকুমারের 
অর্থের বদ হইতে আরও ২০**২ টাকা ব্যগ্সিত হুইবে। মুদ্রিত পুস্তকের অন্ততঃ পাঁচশত কপি 
বিনামুল্যে বিতরণ করিতে হইবে । 

এ অধ্যাপকের পদ ১৮৭+ খ্টা্ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিশ্ববিগ্তালয়ের নিয়মান্থ- 
সারে এ অধ্যাপক অন্ততঃ বারটি বক্তৃতা দিয়] থাকেন । দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া প্রদত্ত, প্রাচীন 
ও আধুনিক সর্ববিধ ভারতীয় আইনের গবেষণামূলক বক্তার নামাবলী আমি এই প্রবন্ধে দ্রিব 
না। মাত্র প্রাচীন ও আধুশিক হিন্দু আইন সংগঠনে এই বন্তৃতামুলক পুস্তকগুণি কিরূপ সাহায্য 
করিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 

প্রথমেই বল! দরকার যে “আধুনিক হিন্দু আইন” বলিতে হিন্দুর বিরাট 
ব্যবহারশান্ত্রের অংশবিশেষ বুঝায়। এই “আধুনিক হিন্দু আইন" আবার বিবাহ, দত্তক ও 
উত্তরাধিকার এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। এই “আধুনিক হিন্দু আইন" ব্রিটিশ ভারতীয় 
দণ্ডবিধি, ব্রিটিশ তারতীয় সাক্ষ্যবিধির মত ব্যবস্থাপকসভার দ্বারা বিধিবদ্ধ আইন নহে। 
বেদ, স্বৃতি, সদাচার প্রতি ইহার মূল। "স্থৃতি” বলিতে মূল স্তর ও সংহিতা এবং টাকা ও 
নিবন্ধ সবগুলিকেই বুঝায়। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের গায় দই 
একটি ক্ষুদ্র বিধিবদ্ধ আইন এবং ভাপতবর্ষের বিতিন্ন হাইকোর্টের ও বিলাতের প্রিতি- 
কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, প্রাচীন সংস্কতাবায় নিহিত হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্ের ইংরাজী অনুবাদের 
সহিত মিশ্রিত হুইয়া, “আধুনিক হিন্দু আইনের স্থান করিয়াছে । এই “আধুনিক হিন্দু আইন” 
ষ্টির ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের “ঠাকুর আইন বক্কৃতা” যথেষ্ট লাহায্য করিয়ান্ধে। 
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নি্ললিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু আইনের 
কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা দিয়।ছেন £-- 

খুন্টাব অধ্যাপকের মাম বিষয় 

১৮৭০-_ হার্বার্ট কাওয়েল _ মাত্রহিন্দুদিগের উপর প্রযোজ্য হিন্দু আইন 
১৮৭১-_ . ঞ্ - 0) 

১৮৭৮-- ডাঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় _-হিন্্ বিবাহ ও স্ত্রীধানের আইন 

১৮৭৯-- ডাঃ ট্রলোকানাথ মিত্র হিন্দু বিধবার আইন 

১৮৮*-- রাজকুমার, সর্বাধিকারী _ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন 
১৮৮৩ ডাঃ জুলীয়াস্ জলি -হিন্দু দত্তক, উত্তরাধিকার ও বিভাগের আইন 
১৮৮৫-_  কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য _ হিন্দু যৌথ পরিবারের আইন 

১৮৮৮-_  গোলাপচন্ত্র সরকার _ হিন্দু দত্তকের আইন 

১৮৯১ , প্রাণনাথ সরন্বতী হিন্দু চিরস্থায়ীদানের আইন (17100 78100 0ঘ2001719) 
১৯৭৪ -যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ _হিন্দু অবিভাজ্য সম্পত্তির আইন 

১৯*৫__কিশোরীলাল সরকার _হিন্দু আইনের মীমাংসাশান্ত-সন্মত ব্যাখ্য।পদ্ধতি 

১৯০৯--ড[$ঃ প্রিরনাথ সেন-হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম (7711)00[0115910051100 ) 

১৯১৭ _ডাঃ কাশীপ্রপাদ জয়স্ববল-মন্থ ও যাঁজ্ঞবন্ধ্যের মিল ও বিরোধ 

১৯৩*-_-ডাঁঃ রাধাবিনোদ পাল - বৈদিক যুগে হিন্দু আইন 

ইহার মধ্যে শেষের চারিটি ব্যতীত সবগুপিই “আধুনিক হিন্দু আইনের” অংশবিশেষ । 
এবং ইহাদেরই স।রসঙ্কলন করিয়া ও কিছু আধুনিক বিচার-সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করিয়া, ইংরাজী 
তাঁষায় “হিন্ু-ল” নামধারী বহু পুস্তকের উত্তব হইয়াছে, যাহা! পড়িয়া আইনের ছাত্রগণ “হিন্দু-ল” 

নামক আইনের বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন ও উকাল ব্যারিষ্টারগণ বিচারপ্রার্থার পক্ষ 

সমর্থন করিতেছেন। 

৮-০৬৪ 



আমাদের কথা 
শ্ীভারতীর বতমান সংখ্যায় ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয়-লিখিত স্তার্ আলেব্জাও্ডার 

কানিংহামের একটি জীবনী ও গ্রস্থপবিচয় আছে। যে সব পাশ্চাত্য মনীষি ভারতের শিক্ষা ও 
কৃষ্টির উৎকৃষ্ট অবদান জগতে এচারিত করিয়াছেন, কানিংহাম সাহেব তাহাদের অন্ততম) এই 
সব ব্যক্তির জীবনী ও কার্যাবলী আমরা ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করি। 

গঃ সঃ গং $ সং 

'গণেশ” ও গ্ঠায়প্রবেশ* ধারাবাছিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং “বেদান্দর্শনের 

'অদ্বৈতবাদ' সম্প্রদায়ের অলোচনা বতমান সংখ্যায় শেষ হইল। “মধ্য যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের 

ভাব ও সাধন!' “বিগ্ভাপতির উপমা" ও “বশিষ্ ও বিশ্বামিত্র” এই তিনটা গ্রবন্ধই অ!গামী সংখ্যায় 

সমাপ্ত হইবে। বত্গান সংখ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হইল। আগামী 

খরা বৈশাখ শ্্ীরামচন্ত্রের শুভ জমমতিথি। ইঁ দিনে যাহাতে পাঠকবর্গ রামচরিত আলোচন। 
করেন, সেই উদ্দেশ্তেই এই প্রবন্ধটি এইবারে প্রকাশিত হইল। 

গা ঈঃ গ ০ 

লাহোরের “বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক অনুসন্ধান সমিতি” সমগ্র বেদের একটী কো ধগ্রস্থ সংকলন 

করিতেছেন। এই সমিতি ১৯২৪ খ্রীস্টান স্থাপিত হয়। প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যে উক্ত কোর 
সংকলন করিয়া এই সমিতি সংস্কৃত গবেষণার পক্ষে একটা দীর্ঘ অনুভূত অভাঁবের সমাধান 
করিয়াছেন। এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীবিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী এন, এ.১ এম. ও. এল মহাশয়ের 
পরিচালনায় ত্রিশজন পণ্ডিতের সমবেত প্রযত্বে উক্ত সমিতির গবেষণা কার্য চলিতেছে। 
সমিতির পরিচালকমগ্ুল ডাঃ কিথ, রেণে, অর্টেল, রাধাকিষেণ, সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত এবং 

মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝ| প্রমুখ প্রাচ্যজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা গঠিত। এই সমিতি যেরূপ 

হুবুহৎ কার্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার জন্য অনেক অর্থের গ্রয়োজন। সেই কারণ এই 
সমিতি অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তির স্বক্ষরিত একটী আবেদন- 

পত্র প্রচার করিয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধনী ও কৃতবিদ্ধ লোকমাত্রেরই এই 
সমিতিতে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। সমস্ত টাকাকড়ি সমিতির সম্পাদকের নিকট 

পাঠাইতে হইবে। আমরা ইহার সাফল্য কামন! করি ও ধনী বিষ্কানুরাগী ব্যজিবর্গকে ইহার 

কার্ষে সছাম্ৃভৃতি দানে অনুরোধ করি। 
গা সঃ গু গা 

এই মাঁসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেদান্তের বিশিষ্টাদ্ৈত মতবাদের গ্রবতর্ক ও 
নাক্ষিণাত্যের শ্রীসম্প্রদায় বৈষ্ণবদের প্রবর্ক আচার্য প্রীরামাহুজ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জীবনী 



চৈত্র ১৩৪৬] আমাদের কথা ৫০৭ 

গত বৎসর গ্রীভারতীর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইছে । আমর! ঁ দিনে পাঠকবর্ণকে তাহার 
পৃতজীবনী আলোচন] করিতে অন্থরোধ করি । 

র্ ক ক 

যথাসময়েং মূল ও অনুবাদ ন| পাওয়ায় প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রীভারতীর শেষভাগে ৮ পৃষ্ঠা 

করিয়া! বতমা'নে যে 'পরমাত্বসন্দর্ত' প্রকাশিত হইতেছিল উহা বত'মান সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে 

পারিল না। আগামী সংখ্যায় উহ পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। 
সং %ঃ রঃ সঃ 

গৃত ইষ্টারের ছুটির সময় মান্্রাজের নিকটস্থ তিরুপতি নামক স্থানে /১11 [1019 0:162051 

0০%5:510৩ ( ঝিখিল "ভারত কৃষ্ট-সম্মেলন ) হইয়াছে । এ সময়েই রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের 

বাধিক অধিবেশন হয়। আমাদের মনে হয়, এই প্রকার সম্মেলন যাহাদ্দিগকে “নিখিল ভারত" 
আখ্যায়িত কর! হয়, তাহ! যদি এক স্থানে সকলগুলি অনুষঠিত হয়, তাহ! হইলে ভারতবাসী 

অনেকেই €সই স্থানে যাইয়া! ভারতের জান্তীয় সকল প্রকার কার্ষের_ ধর্ম, শিক্ষা, কৃষ্টি রাজনৈতিক 

সামাজিক প্রহ্ৃতি মন্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারেন। ভবিষ্যতে আমরা এবিময়ে আমাদের 

মত বিশদরূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করি। 
ঃ রঃ গ ঈ 

১৯৪০ খুঃ অন্দের ১লা এগ্রেল হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক 

গবেষণার অন্য 730210 01 901610050 2100 [01700156191 7২০599101) নামে একটি সঙ্ব স্থাপন 

করিতেছেন | আীমরাএই সঙ্ঘ কতৃকি শিল্পের উন্নতিমুলক ব্যবস্থা পত্র শীপ্রই আশ! করি। 
গ খী ক যা 

গত ২৩শে ফাল্গুন তারিখে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ইহার বাধিক অধিবেশনে হিন্দ 
সংগঠন সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন এগুলিকে আঁশ্ত কারূুকরী করিবার জন্য সঙ্ঘকে 

অন্থরোধ করি। 0. 



০পৃত্তশ্ক তনস্মাতেোলাচ্ল্লা 
[7085 00০5815 0511810--পুস্তকথানি ১৯৩৮ খ্ী'অনে মান্দা নগরে অনুষ্ঠিত 

101005211961010981 0010017555 01 025 ০:10. 17611055131 ০1 [7৪175 এর চতুর্থ অধিবেশনের 

কার্ধাবলীর 7২61১০1:1 উক্ত অধিবেশনের সম্পাদিক। শ্রীধুক্তা শকুন্তলা শাস্ত্রী, এম. এ 
বি, লিট. ৰ্দতীর্থা কর্ত'ক পুস্তকখানি কলিকাতা, ২১০৬ কর্ণওয়ালিস ক হইতে প্রকাশিত। 

ৃষ্ঠাসংখ্যা_-১৫*। মূল্য লেখা নাই। 

পুস্তকখানির উপক্রমণিকায় উক্ত কংগ্রেস অধিবেশনের ডে এবং কিরূপেই বা 

ইহার আরম্ভ হইল সেই বিষয়ের সামান্ত পরিচয় আছে। প্রথম অধিবেশন হয় 
আমেরিকার চিকাঁগে৷ সহরে ১৯৩৩-৩৪ খ্রীপ্টার্ষে। দ্বিতীয় অধিবেশন 813 চ1:511035 ড০০- 

[51508110-এর চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয় অধিবেশনও ইংল্যান্ডের লণ্ডন 

ও অক্সফোর্ড ছুই সহরেই অনুষ্ঠিত হয়। মান্দ্রাজ অধিবেশন সমিতির সভাপতি মনোনীত হন 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্ত তিনি উক্ত অধিবেশনে যোগদান 

করিতে পারেন নাই। তিনি এই পুস্তকের 'মুখপত্রে” এই কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্দেশ্ঠ 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মান্দা অধিবেশনের মুলসভাপতি ছিলেন পিথাপুরমের 

মহারাজা | ইহাতে পৃথিবীর বিতিন্ন স্থান হইতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, 
গৌড়ীয় মঠ, থিওজফিক্যাল সোসাইটী, জোরাষ্িয়ান, রামকুষ্জ মিশন, ব্রাহ্গধর্ম ও শিখ 
ধর্ম সমুহের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য পুস্তক মধ্যে বিভিন্ন প্রতনিধিগণের 

পাগ্তাপুর্ণ বক্তৃতাগুল সন্নিবিষ্ট আছে। দেশের বতমান সাম্প্রদায়িকতার বিষময় আবহাওয়ায় 

এবং আন্তর্জাগতিক অবস্থার উপস্থিত পরিণতিতে আলোচ্য পুস্তকখানির যে বিশেষ 

গ্রয়োজনীয়তা আছে তাহা পুস্তকখানি পাঠকমাত্রেই স্ব স্বীকার করিবেন । দেশের মঙ্গলের জন্ত 

আমরা পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামন! করি। 

শ্রীযুগলকশোর পাল 

বিশঙ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ১৩৪৭ সাল। ৮৫ গ্রে ্ট হইতে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র 
এম.এ. বি.এল, কর্তৃকি 'প্রকাশত | মুল্য ।%১০ আন।। 

আমাদের ধর্মকৃত্যের কালনির্দেশে আকাশস্থ গ্রহাবস্থান দ্বার! ও চন্দ্র হুর্ষের অগ্তরাত্মক 

তিথি দ্বারা হইয়া থাকে । পঞ্জিকা গ্র্থাবস্থান গণনাঘ্বার উক্ত কালনির্দেশ করে বলিয়াই 

ভারতবালী সকলেরই বিশেষতঃ হিন্দুদের নিকট ইহ] নিত্য প্রয়োজনীয় । শাস্তরকীরদের 
উক্তি হইতে জানা যায় যে বিশুদ্ধবপে আকাশস্থ গ্রহাবস্থান নির্ণয় করিয়া তদচ্ুসারে 
পৃজাপার্বণ ও যাত্রা! বিবাহের কাল নির্দেশ করিবে । কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় আমাদের প্রচলিত 

পঞ্জিকাগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তন্নিদি্ট গ্রহাবস্থানের সহিত গগনের গ্রহগলির 



চৈত্র, ১৩৪৬ ] নৃতন গ্রন্থসংবাদ ৫০৯ 

কোনই সম্বন্ধ নাই। এই অসামঞ্জন্ত নিরাকরণের উদ্দেশে পর্গাশ বৎসরের অধিককাল হইতে 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে । বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের তিথি নক্ষত্র ও গ্রহসধশর প্রভৃতি 
্রহদর্শন দ্বারা পরীক্ষা করিলে সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইবে। ধর্মে আস্থাবান এবং সত্যান- 
সন্ধিৎস্থ প্রত্যেক হিন্দুরই এই পঞ্জিকা! ব্যবহার কর! উচিত। এখনও যে কেন হিন্দু সাধারণ 
গ্রত্যেকে এই পঞ্জিকা ব্যবহার করেন ন! ইহ! আশ্র্যের বিষয়। 

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল 
বিজয়িনী ডক্টর রেন্্রনাথ দাসগুপ্ত এম্১ এ", পি-এচঙ ডি, ডি. লিট, প্রণীত। 

কলিকাতা ১০,শ্তামাচরণ দে স্ট”ট স্থ মিত্র এও ঘোষ কতৃি প্রকাশিত। পৃঃ ১০৩) মূল্য ১০ টাকা। 

সংস্কত কলেজের অধ্যর্খ“ডন্টর দাসগুপ্ত একজন দেশ বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই 
সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চন্তরের দার্শনিক কবি তাহা! বোধ হয় 

সকলে জানেন না। বতান কাব্যগ্রন্থখানি উহারই পরিচয় দিতেছে। বিজয়িনী ৪০টা 

কবিতার পুশ্পে শোভিতা | ভাষার ধরণ ও গান্তীর্য হইতে সংক্কত কাব্যের গ্রাভাব পরিলক্ষিত 

হয়। কিন্তু ইহার ভাব কৰি হৃদয়ের স্বাভাবিক কাব্যরসেরই পরিচয় দেয়। গ্রন্থখানি হৃদয়গ্রাহী | 

আমর! সাহিত্য প্রিয় কাব্যানুর।গী ব্যক্তিবর্কে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

শীসতীশচন্দ্র শীল 

লুভ্ভনন গ্রক্যস স্বাদ 
প্রত্বতত্ব 

১| /0100191 [5001 01 005 410119601021081 10610 01 নু. 1 নু, 11781513 

10011111101, 1935-36---% ৬০015, 

২। 90400 [170121) 165 ০] 1. 2816 17705100509 11150111)61015 

[1010 (10 2180195 0199109110 1$01050 175 1২, 911811708 52507 10 005 89519- 

09105 01 2, 181551121105195910 1২৪0, 

ইতিহাস 
৩। 1021150 [৩০০0৭ 01 1879002 219001--000118, [359105170য 001769- 

00110161105. ০1] 6. 0০০0129 4১99115, 1791-1801., 5810755 13210025955. 12016৫ 

9 0 ৪. 5810521. বোম্বাই, 

৪1 25800015 : 4 01105 601 ড1516019) 01109111110 5110113 10001 

01211010 1589101116 00 18259190015 90905) আঃ 8 10002109201 11105090015 210৫ 

11205, 0, 28000, কলিকাতা, 
৫1০01160091 15605 01 00160611109: 7010 (05 200951011 ০0 

81119101600 00৩ 5%000002, 01025 00009. 050250, 0৫00 5016 2551550. 210৫ 

৫0191850. -_ন, 3. 1২০50110ঘ101181, কলিকাতা, 

ধর্ম ও দর্শন 
৬। 9115091011509) ০ 016 17119901175 2৩52, 9801978৪110 13911810019, 

-%* মা, 92015959010912) মাজা 



৫১০ শ্রীভারতী | [ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

৭| ড6৫10 1911£101 2110. 1017110500177--958001 চ:9111858191108, মাজ্জাজ 

৮1135515110 161110115 8100 ড০5/5117 41101121009 -" 912 5, 1২8 01798161151111811 

৯ /[8685811218178 ০01 98119181-5108 : দা 02৩ 50001006191 ০1 

12118129119, 1[51:811919650 2060 12011511517 5 05828819611 0178, 2 019, 
রাজনীতি ৭ 

১০] 171170015 2100 111153911019175 0: 1114019--00191091009, 01198118810. 

কলিকাতা, 

ঞ্সুল্লাভিল পনভ্িক্ষা 
শ্রীযু্গলকিশোর পাল, বি. এল্ কর্তৃক সংকলিত 

[15 10012174৯70 575) ৬০1 111) 1874 
টা 

11৩ [82911515918 00107961 1212655 ৮1615 [২1০৩, 

ইহাতে ০০০৪ রাঁজগণের বিষয় বধিত আছে। লেখক এই সকল তাত্শা্নের 
শুদ্ধ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। কুর্গরাজগণের উপাধি ছিল “ৰীর রায়”। 

[০0 010 006 31721817106 90110--06106191 0০0101711012912) এর মতে 31121581701 

9019 এর কাল অশোকের সময়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা খ্রীস্টন্সের প্রায় ২৫* বৎসর পূর্বে। 

1176 08010 4212811218 000091 79186০5--ড. ট. 08195111100106110917 

1391128101৩ এই সকল তাম্রশামনের একটী অনুবাদ পূর্বে [110191) 4১11000215র প্রথম 

খণ্ডে প্রকাশিত হুইয়ছিল। বতমান প্রবন্ধে ইহা! আধুনিক সংস্বত অক্ষরে প্রদত্ত হইয়।ছে। 
1176 4181115 02৮5-]85, 73010655 1.1. 4.8. চপ, (০৪, ইহাতে অঅজস্তা- 

গুছা সকলের বিশদ বিবরণ আছে। 

[155 0০01101001105 61555 ০1 015 98০0100. 01 ড81:52-151109 ০0£ 31710117915 

ড2155090109--101. 71216118012) 1060081) ০0116750101, 00119600161 810 

ডা৩১০:, ততৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে অন্নবাদ প্রকাশ করেন তাহাতে কতকগুলি শ্লোকের 

তুল অন্থবাদ দুষ্ট হয়। বাক্যপদীয় গ্রন্থের দুইটি সংঙ্কত টাকাগ্রস্থ পাওয়া যায়__-একটী টাক: 
পুণ্যরাজ লিখিত, আর একটা হেলারাজ লিখিত। হেলারাজ কাশ্দ্ীরের রাজ! মুক্তাপীড়ের 
(ললিতাদিত্য) মন্ত্রী লক্মণের বংশধর ছিলেন। পুণ্যরাজের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায় না।. ভত্ৃহরির বাক্যপদীয় গ্রস্থের প্রকাশিত সংস্করণে ভতৃছিরির কতকগুলি শ্লোক প্রকাশিত 
হয় নাই, তাহাদের স্থলে পুণ্যরা্গ ও হেলারাজ কতৃক রচিত প্লোক সংযোজিত হইয়াছে । 
লেখক বাক্যপদীয় গ্রন্থের বিভিন্ন হস্তলিপি পুঁথি পরীক্ষা করিয়া বিলুপ্ত প্লোকগুলির উদ্ধারের 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ শ্লোকগুলি পুথ্যরাজ লিখিত তাহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 



শামন্ত্রিক সাহিত্য- ফান্তন, ১৩৪৬ 
ধর্ম ও দর্শন 

: প্রবাসী--সঙ্গ -শ্রীহরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত। 
 -_হঠযোগ ও রাজযোগ--শ্রীঅনিলবরণ রাঁয়। 

তারতবর্ষ__কর্মজ্ঞান ও শঙ্করাচার্য-ন্বামী পৃর্ণাআআবানন্দ | 

». শধমের অপরিহার্যতা অধ্যাপক শ্রীগিনীন্দ্রনারায়ণ মন্লিক। 

বেদ ও ভারতীয় দর্শন-_ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি, 

উদ্বোধন- ্রীশ্রীরামরুষ্ণ-তাবামৃত-_-অধ্যাপক শ্রীগৌরগোবিনদ গুপ্ত । 
উদয়াচল-_সংলার-বৃক্ষ__শ্রীজিতেন্ত্রনাথ বন্ধ, গীতারত্ব। 

শিবম্-_শঙ্করাচার্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত--অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম.এ, পি-আর-এস 

»১ -_অট্ধতষাদীর আর্মবরক্ষা__পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদাস্তভৃষণ 
» পঞ্চপ্রদীপ-স্বামী বিশ্বেখরানন্মগিরি | 

সাহিত্য 

'প্রবাসী-বিজ্ঞানে কালের ধারণা--শ্রীন্ুকুমাররঞজন দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি। 
*, - পুর্ণের সাধন! _শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ভারতবর্ষ-_ভারতীয় সঙ্গীত-_প্রীব্রজেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী | 

১ আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধ্ম-_অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি, 

»১ -বাংলাঁর চিত্রকলা--শ্রীনরেন্দ্রনাথ বস্ু। 

উদ্বোধন--“যাঁহা ইচ্ছা হয় কর"-_প্রীঅনিলবরণ রায়। 

১ --বাঙলা অভিধানের উপাদান-_শ্রীযতীন্ত্রমোহন্ ভট্টাচার্য এম-এ) 

॥১ রাসায়নিক পরমাণুর গঠন ৩রঙ্ষি_অধ্যাপক শ্রীন্বর্ণকমল রায় এম-এস্-মি। 
১ স্বামী বিবেকানন্দ---সার মরিস্ গয়ার (চিফ. জাষ্টি,স্ ফেডারেল কোট) 

বশ্রী-_ মানবের নব অধিকার-_সত্যেন্ত্রকুমার চক্রবর্তী | 

উদয়াচল-_ধর্ম ও বিজ্ঞানের ধণাধা-_শ্রীসত্যোন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি। 
ইতিহাস 

তারতবর্ষ-_কুলশাস্ত্রের এতিহাসিকতা-_ডক্টর শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার পি-এইচ, ডি। 
বঙ্গশ্ী_মালদাহ-পরিচিতি-শ্রীস্ধীরচন্ত্র রাহ] । 

» __সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা-শ্রীন্শীলপ্রপাদ সর্বাধিকারী 

উদয়াচল-- প্রাচীন ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য -ডাঃ প্ান্তকুমর লেন, এম.এ, পি-আর-এস। 
বিবিধ 

গ্রবাসী--উড়িষ্যার অতীত যুগের বস্ত্রালঙ্কার--্রী প্রভাত মুখোপাধ্যায়। 

ভারতবর্ষ-চক্রাবতণ বনাম ক্রমবিকাশ _-অধ্যাপক ্রীদ্ধিজেন্্রনাথ দাসগুপ এম-এস-সি 
ও অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম-এস-সি. বি-টি। 



শাম্মম্সিক্ষ তনহন্বাদ 
বৌদ্ধ ত্রিপিটকের হিন্দি সংক্করণ--“শম্যুওনিকায়” একটী প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ। এই 

্রস্থ সর্বপ্রথম তারতীয় ছাষায় অশ্রদিত হইবে । লিংহলের বৌদ্ধ মিঃ জে. জয়েরদেনের 
বদান্ঠতায় এইকার্য সম্ভবপর হইয়াছে 1 শ্রীবুক্ত জগদীশ কগ্তপ কহৃ্কি এই গ্রন্থ অনুদদত হইবে। 

তাজমহলের চূড়া ভগ্প্রায়__পৃথিবীর সপ্তাশ্্যের অন্ততম আগ্রার তাজমহলের 
একটা চু তগ্নগ্রায় বালয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ভারতসরকারে প্রত্বতত্ববিতাগ ইহার 

সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । 

ক্যাঝসটন হলের হত্যাকাণ্ড -লগুনে ক্যাক্সটন হলে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আততায়ী 
মেহন সিংকে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে । স্তর মাইকেল ও্ডায়াৰকে হত্যা করার অভিযোগে 
মে|হন সিংকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে । 

বলীয় সাহিত্য পৰিষদের আবেদন-_গত ২৬শে ফান্তন বঙ্গীয় সাঁহত্য পরিষদের 
সভাপতি শ্রীদুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব, খষি বস্কিনচন্দ্রের নৈহাটাগ্থ আসংস্কত বৈঠকখানা 

বাটার দ্বারোদব।টন করেন। টাদাদাত্গণের অর্থাগ্ুকুল্যে উক্ত বৈঠকখানার সংস্কার কার্য 

নুসম্পন্ন হইল। এখন ব্ধিমচন্দ্রের অন্ুরক্ত ভক্তগণ এই তীর্থ সদৃশ ভবনৈর সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা করুন। এই জন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের অন্যন ৫০০০২ টাকার প্রয়োজন। বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষৎ সকল বাঙ্গালী, বঙ্গভাবা ভাবী ও বঙ্কিমচন্জ্রের অন্ুরক্ত শুক্তগণের নিকট 

প্রার্থনা করেন যে, তাহারা এই বিবয়ে মুক্তহস্ত হউন এবং ধাহার যাহা সাধ্য বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদের সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া! দিবেন । 

পাক সংবাদ 
পরলোকে জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়__আকন্মসিক দুর্ঘটনায় অধ্যাপক জিদেন্ত্রলাল 

বন্দযে।পাধ্য।য় মহাশয়ের পরলৌকগমনে সারা বাংল! দেশে বিষাদের ছায়া আপতিত হইয়াছে। 

অধ্যাপক জিতেন্ত্রলাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। বাংলার রাষ্্ীয় আন্দোলনে শক্তির 

সংবেদনায় জিতেন্্রলালের অবদান সামান্য নহে। জিতেন্ত্রলাল বাহিরে এইরূপ দৃঢ়চেতা হইলেও 

কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে তাঁহার দানশীলতাঁও কম ছিল না। 

জিতেন্্ললকে হারাইয়া বাংলা এমন একজন মাহথষকে হারাইল, যাহার অভাব পূরণ হইবার নহে। 
দীনবন্ধু এগুরুজের মহা প্রয়ান-__গত 8ঠ1 এপ্রিল শুক্রবার্স রাত্রি ১-৪* মিনিটে 

দীনবন্ধু সি. এফ. এগুরুজ পরোলোকগযন করিয়াছেন। তিনি ভারতের একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু 

ছিলেন এবং ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একঝন মাননীয় সদন্ত (70015: ৩110 ) 

ছিলেন। আমর। তাহারপরলোকগত আত্মার চিরশাস্তি কামনা করি । 
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বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র 
( পূর্বানুবৃত্তি ) *- 

৮ অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাঁংখ্যতীর্থ এম, এ. ২. : 

এই সকল আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায় যে যেরপেই হউক নুদাসের 
কতিপয় পুত্র তাহার অজ্ঞাতসারে নিহত হইয়াছিল এবং বিশ্বামিত্র এই সুযোগ গ্রহণ 

করিয়৷ বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইয়াছিল। ইহারই ফলে সুদান বা তদীয় বংশধরগণ 

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তিংকে অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়! দগ্ধ করিয়াছিল । এই এক পুত্রের কথাই ব্রাক্মণে 
দশ পুত্র এবং পুরাণে শত গুজে পরিণত হুইয়াছে। শুধু তাহাই নহে সুদাস ও বিশ্বাষিত্রের 
কলহ (বিশ্বামিত্র প্ররোচক বলিয়! ) বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কলছে পর্যবসিত হুইয়াছে। 

নুদাস ও বিশ্বামিত্রের কলহ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে বিশ্বামিজ্রের 
চক্রান্তে বশিষ্ঠ হুদাীসের পৌরহিত্য হইতে অবস্থত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র ী পদ লাভ 

করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র দুদাস ও তদীয় বংশ্ধরগণের নিকট হইতে প্রন্ভুর অর্থলাভ 

করিয়াছিলেন (২, %- 1], 53,66০) . , 
খগ বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ স্থক্তের ৫.৩. ১৬ খকের' ব্যাখ্যার অবসরে সাঁয়ণ 

ষড়গুরুশিষ্ের টাকা হইতে নিক্নলিখিত অংশটা উদ্ধত ক্রিয়াছেন্--এই খকের সম্বস্থে 

পুরাবিদ্গণ একটী আখ্যান বলিয়া থাকেন। রাজ! স্ধাসের যজ্ঞ বশিষ্ঠ-পুতর শক্তি, কতৃকি 

বিশ্বামিত্রের বাক্য সংহত হৃইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য অভিভূত হইলে তিনি 
হতাঁশ হুইয়! পড়িয়াছিলেন। জামদগ্ন্যগণ সুর্যের আবাঁস হইতে সসর্পরি নামক বাক্য আনয়ন 
করিয়া বিশ্বামিত্রক্ষে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বাক্য কৌশিকের বাক্যের অবোধাতা 

দুর করিয়াছিল। এ _হ্ক্েরই, ২১-২৪ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিতেছেন--এই মন্ত্রসমূহে 

বিশ্বামিত্র বশ্শিষ্ঠের সম্বন্ধে ত্বণা প্রকাশ করিতেছেন । পুরাকালে বিশ্বামিত্রের শিষ্পু হদাঁস 

নামে এক রাজর্ষি ছিল্পেন) তিনি কোনও কারপবশতঃ বশিষ্ঠের আক্রোশতাজন হইয়াছিলেন। 
তাভার শিষ্ের ক্ষার নিষিত্উ বিশ্বামিজ, এই' মন্ত্রগুলি উচ্চারণ, করিয়াছিলেন । উপরি-উক্ত 

৬ ৫.৩ 
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আখ্যান সমুহ আমরা .বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহের মুলে যে কারণ আরোপ করিয়াছি 

তাহ[রই পোষক। 
বিশ্বামিত্র কুশিকের পুত্র বা! কুশিকগোত্রোৎপন্ন বলিয়া কধিত হুইয়াছেন। বেদসার 

গায়ত্রী মন্ত্র এই বিশ্বামিত্রের নিকটই আবিভূতি হইয়াছিল। ইনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন এবং খবি হইবার জন্য নিতাস্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিশ্বামিত্র ইন্তরকে সম্বোধন 

করিয়া বলিতেছেন-_ছে ইন্দ্র তুমি আমায় প্রজাপতি করিবে? তুমি আমায় ধনের অধীশ্বর 

করিবে? তুমি আমায় দোমপাতা খষি করিবে? (৮. ]]1. 43) | কুশিকবংশ যে যজ্ঞ- 

কার্ষের ভন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন খগ.বেদের তৃতীয় মগুলে তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয় যাঁয়। 

গ্রথম মণ্ডলের দশম স্থক্তে ইন্দ্রকে কৌশিক বলিয়া বলা হইয়াছে। এই কৌশিকের 

সহিত বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ এড়াইবার অভিগ্রায়ে অন্ুক্রমণিকাঁতে নিম্নলিখিত আখ্যানটা 

প্রদত্ত হইয়াছে । ইযীরথের পুত্র কৌশিক ইন্দ্রের তুল্য পুত্র পাইবার অভিপ্রায়ে ত্রহ্ষচর্ 

্মবলদ্বন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র গাধিরপে তাহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গাধির 

পুত্র বিশ্বাশিত্র। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বিশ্বামিত্রের খবিত্ব খ্যাপনই এই 
আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য । বেনফের মতে ইন্ত্র এই বংশের প্রধান দেবতা। 

বিষুপুরাণের মতে বিশ্বামিত্র পুরুরবার অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ ।* বিষুপুরাণে (81৭) 

এ গাধির জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ- কৃশ।ম্ব ইন্ত্রের মত পুত্র পাইবার আকাঙ্ায় উগ্র তগন্তা 

করিয়াছিলেন। পাছে তীাহারই মত বীর্ষশালী আর একজন জন্মগ্রহণ করে এই তয়ে ইন্্র 
নিজেই কুশান্বের গৃহে গাধি নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুরাণে বিশ্বামিত্রের জন্ম বিবরণ 
নিম্নলিখিত বূপ-- 

ভৃগুবংশের খচিকের সহিত গাধির কন্ঠ সত্যব্তীর বিবাহ হইয়াছিল। খচিকের স্ত্রী 
ব্হ্ষণ্য সম্পন্ন পুত্র পাইতে পারে এই উ্দেশ্তে তিনি একপাত্র চকু প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং 

ক্ষত্রিয় গুণযুক্ত পুত্র পাইবার জন্ঠ সত্যবতীর মাতার জন্য আর এক পাত্র চরু প্রস্তুত করা 
হইয়াছিল। সত্যবতীর মাতা পাত্র পরিবতনের জন্য কন্যাকে অনুরোধ করেন। সত্যবতী 

এরূপ করিয়া! গৃছে প্রত্যাবত'ন করিলে খচিক তাহাকে তিরস্কার করেন। সত্যবতী স্বামীর 
পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তিনি যেন ক্ষত্রিয়গুগসম্পন্ন পুত্র না পাইয়া পোল্র 

পান এই প্রার্থনা করিলেন। মুনি বপিলেন “তথাস্্” | কালক্রমে সত্যবতীর মাতা বিশ্বা মিত্রকে 

এবং সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। এই জমদগির পুত্রই ক্ষত্রিয় কুলনাশন পরশুরাম, 
ভৃগুবংশজাত বলিয়৷ তিনি ভার্গব। 

হুরিবংশেও ঠিক অনুরূপ আখ্যাঁয়িকা প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় কৌশিককে বিশ্বামিত্রের 

* পুরুরবা-_অমাবহ -ভীম-__কাধন__হহৌত্র_জহ,-হমন্ত--অজক--বল| কা বুশ--কুশান্ব__গাধি- 
বিশ্বামিত্র এ এ 
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পিতামহ বলা হইয়াছে । এমতে দেবশ্রবা বিশ্বামিত্রের অন্থতম পুত্র। খগবেদের তৃতীয় 
মগ্ডলে দেবশ্রবা ও দেববাত তরত বংশীয় বলিয়৷ কীতিত হুইয়াছেন। হ্রিবংশে দেববাত বলিয়া 
কাহারও উল্লেখ নাই, কিন্তু দেবরাত আছে। এই (দ্বরাত শুনঃশেপের অন্ত নাম। 
তরে ত্রঙ্ষণে এই শেষোক্ত কথাই বল! হইয়াছে। | 

বিষ্টপুরাণে এবং হরিবংশের ২৭শ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রকে পুরুরবার তৃতীয় পুক্র 
অমীবন্ুর বংশধর বলিয়া বলা হুইয়াছে। কিন্তু হবিবংশের ৩২শ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রকে জঙ্কর 
বংশধর বল! হুইয়াছে। এইজন্য বিশ্বামিত্র অমাঁবন্থুর পুত্র নহে, কিন্তু পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
আমুর পুত্রে। রাজ! পুরু আমর গ্রপৌত্র । 

খগবেদের তৃতীয় মণ্ডল হইতে দ্রেখ। যায় ভরতবংশীয়দের সহিত বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধ 

ছিল এবং এঁতরেয় ব্রাহ্মণে তাহাকে ভারত ও কৌশিক এই ছুই নামেই অভিহিত করা হই- 

যাছে। বিষ্ুপুরাণে এবং হরিবংশে ভরতকে পুরু ও আয়ুর বংশধর বলিয়া স্বীকার করা হুইয়াছে। 
মহাতারতের অন্নুশ।সন পর্বেও হরিবংশের ৩২শ অধ্যায়ের অন্থুরূপ বংশাবলী দৃষ্ট হয়। 

উক্ত পর্বে বলা হইয়াছে তরত বংশে অজমীর নামে এক রাজ! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 

অজমীর পুরোহিতও ছিলেন এবং ইহারই বংশে বিশ্বামিব্র জন্মাগ্রহণ করিয়াছিলেন ।* মিঃ রথ 

(7২০:) তাহার অভিধানে বিশ্বামিত্রকে ভারত বলিয়াছেন। 

এতরেয় ব্রাঙ্গণে শুনঃশেপের উপাখ্যানে (ডা]-13-15) বিশ্বামিত্রকে তরতবংশীয় 

এবং রাজপুত্র বলিয়৷ উল্লেখ করা হইয়াছে। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের ওরস পুত্র নহে, ক্ৃতক- 

পুত্র। দেবতার অনুগ্রহে জীবন পাইয়াছিল বলিয়া! তাহার অন্ত নাম হইয়াছিল দেবরাত। 

কাপিলেয় ও বাত্রবেরা ইহারই বংশধর। খচিক বা শুনঃশপের বিশ্বামিত্র বংশে প্রবেশ একটা 

দেখিবার বিষয়। 

পূর্বে বংশ ছুই প্রকারে পরিগণিত হইত, বিগ্যাবংশ ও জনাবংশ। বহুকাল পরে বিদ্তা- 

'শ ও জন্মবংশে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া বংশ তালিকায় গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে। 

কোথাও বিগ্কাবংশ ও জন্মবংশ বুক্ত হইয়া পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে । কোথাও বা প্রকৃত 

গ্রস্তাবে বিষ্তা বা জন্মবংশ ভিন্ন স্চিন্ন ভাবে গৃহীত হইয়াছে । এইরূপে এক তালিকা হইতে 

অন্য তালিকায় পুরুষের সংখ্যার বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে । তবে ইহা স্থির তিনি ভরতবংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন। এবং জ।মদগ্ল্যগণ ইহার আত্মীয় ছিলেন। 

মহাভারতের আদি পর্ব হইতে জান! যায় যে হুষ্যস্তের পুত্র ভরতের বংশে ভূমন্্য 
নুহোত্র, অজমীর এবং জহ্, ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । জহু,র ব্রজন ও রূপী নামে ছুই ভ্রাতা 

ছিল। ইহাদের বংশেই কুশিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

উতরেয় ব্রাঙ্গণের শুনঃশেপের আখ্যান হইতে জানিতে পারা ঘায় যে বিশ্বামিত্র 

* জন) সিন্ধুীপ, বলীকাখ, কৃশিক, গাঁধি, বিশ্বামিত্র। 
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হরিশ্চন্ত্রের যজ্সে হোতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠও শ্রী যজ্ঞে ব্রহ্মার পদে বৃত হুইয়া- 

ছিলেন | 
মহাভারতের আদি পর্ব হইতে আরও জানিতে পারাযায় যে জহর জ্যেষ্ঠ জাতা 

খক্ষের পুত্র সম্বরণের রাজত্বকালে রাজ্যে নানারূপ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার শত্র "দ্বারা 

পরাভূতহইয়া সিদ্ধুনদীর তীরবর্তী একস্থানে সপরিবারে উপস্থিত হুইয়া বহুদিন তথায় বাস 
করিয়াছিলেন। এক সময় বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলে তদানীন্তন রাজ! পাগ্ঠ অর্থ্য দ্বারা 
তাহার পুজা করিয়াছিলেন এবং হৃতরাজ্য লাভের জন্ত বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া- 
ছিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং কৌশিকগণ পুনরায় স্বীয় রাজ্যে আধিপত্য 

স্থাপন করিয়া মার্বতৌম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত উপন্তাম হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে কালক্রমে বশিষ্ঠ ও কৌশিক বংশধর 

গণের বিবাদ দূরীভূত হইয়াছিল এবং তাহার! পরস্পর বন্ধুত্বস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। আরও 

দেখা যায় যে ইহারা আদি বশিষ্ঠ বা কৌশিক নহেন, কিন্তু তাহাদের বংশধর মাত্র। 
রামায়ণ হইতে জান! যায় যে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কুর যক্ঞ কার্য সম্পরন 

করিয়াছিলেন। ত্রিশস্কু ইক্ষঁকুর ২৮শ পুরুষ, অধ্বরীশ ৪৪শ, নুদাস ৪৯শ এবং দশরথ ৬০টি 
পুরুষ *| রামায়ণে অন্বরীশকে ত্রিশঙ্কুর সমসাময়িক বলা হইয়াছে এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র 
উভয়েই দশরথের সময় বত'মান ছিলেন ইহাও বল! হইয়াছে । ন্তরাং এই বিশ্বামিত্র এবং 

বশিষ্ঠ যে তাহাদের বংশধর ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও অবসর থাকে না। নতুবা ইহাদের 
আয্ুঃকাল অসাধারণ শ্বীকার করিতে হয়। বেদে আয়ু শতবর্ষ বলিয়! বল! হইয়াছে । শতের 

স্বানে হাজার হওয়া খুবই অসম্ভব। 
ব্রাহ্মণ এবং সুত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত কোন জাতির 

পৌরহিত্য করিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও পৌরহিত্য করিতেন। 
দুতরাং নিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপন্তাবলে ব্রা্গণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবূপ আখ্যান প্রচলিত 

আছে। বেদে অবশ্য এরূপ কোন আখ্যান নাই, তবে আমার পুর্ণ বিশ্বাস যে বিশ্বামিত্রের নিকট 

গায়ত্রী মন্ত্রেরে আবির্ভাব এই সকল আখ্যানের মূলে বিগ্মান রহিয়াছে। গায়ত্রী দীক্ষাই 
্রাহ্মণত্বের কারণ এবং বিশ্বামিত্র স্বীয় তপস্ত! বলে গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 

ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে অন্তের পৌরহিত্য করিবার অধিকার নাই, মহাভারতের শাস্তিপর্বেও তাহা 

উল্লিখিত হুইয়াছে। 

বিষ্বপুরাণ এরষ্টৰয ৷ 



বিচ্ভাপতির উপম৷ 
পুর্বাহুবৃত্তি ) 

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা ) 
(গ) “উরহি বিলোলিত ঠাচর কেশ, 

চাঁমরে ঝাপল জন্গ কনক মহেশ |1% 

অর্থাৎ শ্রীমতীর বক্ষস্থল কেশজালে আচ্ছাদিত হইয়াছে; মনে হয়, যেন কনক-মহেশ 

চামর দ্বারা আবৃত হুইয়! রহিয়াঁছেন। 

(ঘ) “কনক-মছেশ কামহু পূজল 

. যনি স্থুরনদী ধারে।» 

অর্থাৎ পয়োধরম্পর্শী মুক্তামালা দেখিয়া! কৰি বলিতেছেন, যেন কামদেৰ গঙ্জাধার! 
দিয়া কনক-শত্ত,র পুজা! করিতেছেন। 

(উ)  “চন্দনে চরচু পয়োধর, 

গ্রীৰ গজ মুকুত' হার 

ভমমে তরল জনি শঙ্কর, 

শির স্থরসরি জলধার |” 

অর্থাৎ শ্রীমতীর পয়োধর চন্দন-চচিত ; তাহার উপরে মুক্তাঁহাঁর শোভা পাইতেছে 
মনে হইতেছে যেন ভন্মলিপ্ত শঙ্করের মস্তক হইতে গঙ্গাধার' প্রবাহিত হইতেছে । মুক্তামালাকে 

গঙ্গাপ্রবাহ বলিয়া অব্ত কালিদাসও বর্ণনা করিরাছেন, কিন্তু বিগ্ভাপতির বর্ণনার নিকট তাহা 

নিশ্পভ। “কুমার সম্ভব” কাব্যে কালিদাস লিখিয়াছেন, মহাদেব পার্বতীর কণে মুক্তামালা 

স্তনদ্বয়ের উপর দিয়া লঘ্ঘিত করিয়া দিলেন; সেই মালা মেরুগিরির শুঙ্গ্ধয়ের উপরিস্থিত 

গঙ্গা প্রবাহ-যুগলের স্তায় শৌভ ধারণ করিল-_ 

“তন্তাঃ স কঠেতিঘনম্তনং যাং, 

স্ধত্ব মুক্তাফলহারবন্লীম্। 

সচাপমেরুদ্বিতয়্ত মুদ্ছি,, 
স্থিতন্ত গঙ্গৌঘধুগন্ত লক্ষমীম্॥+ 

৭| উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যে-কবি যত অধিক অংশ সামঞ্জন্ত ও সঙ্গতি 

দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহার উপমার সৌনর্য ও গৌরব সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে 
সন্দেহ নাই। চরণকে পদ্ম বলিয়! বর্ণনা, কবি অকবি সকলেই করিয়াছেন। গুরুজনদিগকে 
সামান্ত একখানি পত্র লিখিতেও *্রীচরণকমলেধু* পাঠ লেখা হয়। কিন্তু এই উপমার এক 

অংশে অসঙ্গতি আছে -পক্সের স্থিতি-স্থান জল, কিন্তু চরণের স্থিতি-স্থান স্থল। কালিদাস 
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এই অসামঞ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপমান ও উপমেয়ের এই অংশে সাদৃশ্ব রক্ষা করিবার 
অভিগ্রায়ে তিনি তাহার “কুমারসম্ভব” কাব্যে, উমার চরণকে স্থলপন্ম বলিয়া বর্ণন' করিয়াছেন--. 

“আজততুস্তচ্চরণৌ পৃথিবযাং, | 
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম।” | 

অর্থাৎ উমা যখন গমন করিতেন, তখন বোধ হুইত যেন ভূমিতলে স্থলপদ্ন প্রস্মুটিত 
করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন। বিদ্তাপতিও শ্রীমতী রাধিকার চরণকে স্থলপম্ম বলিয়া 

বর্ণন! করিয়াছেন, কিন্তু তাহার রচনাভঙ্গী অধিকতর ন্থললিত। প্দৃতি সংবাদে” দেখি, দুতি 
শ্রীকঞ্চের নিকটে রাধিকার অবস্থ। বর্ণনাকালে বলিতেছেন - 

নয়নক নীর চরণতলে গেল 

খলছুক কমল অস্ভোরুহ ভেল ॥ 

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিক! মুখ নত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন) পূর্বে তাঁহার চরণ ভূমিতলে 
স্থলপন্ের স্তায় শোভ! ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার নিয়নদেশে নয়নবিগলিত বারিরাশি 

সঞ্চিত হওয়ায়, উহাকে জলপন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই ভাবের উপমাই বিগ্াপতির 

বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা। এই ভাবের উপমা এ পর্যন্ত একটি মাত্র, একজন পাশ্চাত্য লেখকের পুস্তকে, 

দেখিয়াছি। এক নবীনা রমণীর রক্তিমাভ কপোলদেশ ভয়ে শ্বেত বর্ণ ধারণ করিল,_-এই অবস্থা 
বুঝাইতে লিখিয়াছেন__ 

47517109559 (01060 1160 111115551 

৮। রূপ-বর্ণনায় বিগ্বাপতির অস্ঠান্য সুন্দর সুন্দর উপমাও দেখিতে পাই-- 
(ক) কুচযুগ উপর আনন হের 

চান রাহু ডরে চড়ল সুমেরু। 

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা! কৃষ্চ-চিন্তায় বিভোর হইয়া আছেন, তাহার মুখ নত হইয়া স্তনের 
উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিয়া] মনে হয়, চন্দ্র যেন রাছুর ভয়ে গুমের পর্বতের উপর আশ্রয় 

লইয়াছেন। 
(খ) নমিত অলকে বেড়লা 

মুখকমল শোভে। 

রাহ কি বাহু পসারলা 

শশিমণ্ডল লোভে ॥ 

অর্থাৎ মুখকমল নমিত অলকদ্ধার! বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে ঃ মনে হয়ঃ যেন রাহ 

শশিমগ্ডলের লোভে বাহু প্রসারিত করিতেছে। 

(গ) কলস-কুচ লোটাইলি 
ঘনশামরি বেণী। 

কনয় পর শুতলি 

জনি কারি নাগিনী। 
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অর্থাৎ ঘনকৃষ্চবর্ণ বেণী গৌরবর্ণ কুচ-কলসের উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে ; বোধ 
হইতেছে, যেন ম্ুবর্ণ-পর্বতের উপর কৃষ্ণা! নাগিনী শুইয়া রহিয়াছে। 

(ঘ) কুচযুগ পর চিকুর খুলি পসরল্ 
তা অরুবায়ল হারা। 

যনি ম্থমেক উপর মিলি উগলল 

টার বিভুন সবে তার! ॥ 

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার কুচ-যুগলের উপর কেশজাল এলাইয়৷ পড়িয়াছে এবং তাহাতে 

গলার মুক্তাহার জড়াইয়া গিয়াছে; মনে হইতেছে, যেন স্থমেক পর্বতের উপর চন্ত্রবিহীন 

নক্ষব্ররাজি উদিত হইয়াছে । 

(ঙ কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধার! 

চাঁমরে গলয়ে জন্্র মোতিম হারা ॥ 
দ্র ডু এ 

চিকুর গলয়ে জলধারা! 

মেহ বরিখে জন্নু মোতিম হারা ॥ 

অর্থাৎ ন্নানান্তে শ্রীমতী কেশ নিংড়াইতেছেন, কেশের ভিতর হইতে জলধার। 
পড়িতেছে) মনে হইতেছে, বুঝি চামর হইতে মুক্তাহার খসিয়া পড়িতেছে, অথবা বুঝি ঘনমেধ 
মুক্তাহা'র বর্ষণ করিতেছে। 

(চ) উরুদেশকে কদলীতরুর সহিত উপমা অনেক কবিই দিয়াছেন। কিন্তু এই 
উপমায় একটু অসঙ্গতি আছে। কারণ, কদলী-কাও নিয়দিকে স্থল ও উধ্ব দিকে ক্রমে সুঙ্ষ, কিন্ত 
উরুদেশ উধর্ব দিকেই স্থুল ও ক্রমে হুক্ম হইয়া নিম্নদিকে নামিয়াছে। বিগ্তাপতি এই অসঙ্গতি 
নিরাকরণ করিবার জন্যই শ্রীমতী রাধিকার উরুদেশকে “বিপরীত কদলীতম্থু* বলির! বর্ণন 

করিয়াছেন-- | 

"বিপরীত কনক-কদলতরু-শো ভিত” 

(ছ) পগিম সক্রে। নাবল মুকুতা হারে 

কুচধুগ চকেব চরই গঙ্গীধারে ॥" 

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার গ্রীবাদেশ হইতে মুক্তাহার কুচধুগ স্পর্শ করিয়া নিয়ে গমন 
করিয়াছে; মনে হইতেছে, যেন গঙ্গার কিনারায় ছুইটি চক্রবাক চরিতেছে। কনক-শস্তু ও 

চক্রবাক উপমান বোধ হয় বিস্বাপতির নিজস্ব, কারণ অন্তর ইহাদিগের প্রয়োগ এ পর্যন্ত 
দেখি নাই। 

৯। উপম! ছাঁড়ীও বিগ্ভাপতির অধিকাংশ পদেই তাহার সাধারণ ও স্বাভাবিক 
লিপি-চাতুর্ষের প্রযানও যথেষ্ট পাওয়া যায়। শ্রীমতী কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়া! যৌবনে 
পদার্পণ করিয়াছেন ; তাহার চরণগতি এক্ষণে পর্বের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে স্থির তার 
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ধারণ করিয়াছে; অপর পক্ষে, লোচনদ্বয় ক্রমে চঞ্চল হইয়া! উঠিতেছে। কৰি এই অবস্থাটি 

বর্ণন] করিতে, বলিতেছেন-_ 

“চরণ চপল গতি লোচন নেল।” 

অর্থাৎ চরণের চপলতা৷ এক্ষণে লোচন অধিকার করিল। 

“শৈশব যৌবন ছু মিলি গেল 
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল।” 

ক ক ০ 

“কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব 
একক ক্ষীণ আওকে অবলম্ব।” 

অর্থাৎ, যৌবনারস্তে কর্ণের দিকের পথ লোচন অধিকার করিয়া লইল অর্থাৎ কটাক্ষ 

আরম্ভ হইল এবং শ্রীমতীর কটিদেশের গুরুতা এখন নিতম্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল, ও নিতগ্বের 

ক্ষীণতা কটিতে সংযুক্ত হইল। 
এক সখী শ্রীকঞ্ণকে বলিতেছেন--“তোমার দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্রীমতীর কোমল তন্থ 

সঙ্কুচিত ও ক্রিষ্ট হইবে ভাবিয়া যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। কারণ কেহুকি 

কখনও দেখিয়াছে যে, ভ্রমরের ভরে পুষ্প-মঞ্জনী ভাঙ্গিয়া৷ পড়ে ?" 

“কোমল তন্থু পরাভৰ পাওৰ 

তেজি ন যাইৰি তেন । 
ওম্র ভরে কি মাজরী ভাগয়ে 

দেখল কতহু কেহ ॥” 

শ্রীমতীর পয়োধরে নখচিহ বর্ণনায় কবি বলিতে ছেন__ 

“কুচতুগে দেখল নখ পরহারে 

কেশরী জন্থু গজকুম্ত বিদারে ॥'+ 

শ্রীমতী লজ্জায় নীলবসনাঞ্চল দিয়া নিজের মুখ আবরণ করিলেন ; মনে হইল চন্দ্র যেন 
মেঘাচ্ছন্ন হইয়] প্রকাশিত হইল না_ 

“আীচরে ঝাপি বদন ধরু গোই 

বাদর ডরে শশী বেকত ন হোই ।” 
মান অবস্থায় শ্রীমতী রাঁধিক] তাহার সখীকে নিজের ছুঃখ জানাইয়া বলিতেছেন-_ 

পহে সখি তুমি নিজেই মনে বিচার করিয়া দেখ, আমার সামান্ত অপরাধের নিমিত্ত আমার 
প্রতি তাহার এই কঠিন শান্তির ব্যবস্থা কি ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে? সামান্ত নখ কৃত্তন 
করিতে কে কৰে কুঠার লইয়াছে 1” 

“সনি অপনে মন অবধার 
নখ ছেদনে কে লয় কুঠার”? 

শ্রীমতী মনের ছুঃখে সথীকে বলিতেছেন-_“অমি চন্দন বৃক্ষ ভাবিয়া শিমুলবৃক্ষকে 

আলিজন করিয়াছিলাম ; ফলে তাহার কণ্টকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে -” 
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“চন্দন ভরমে শিমর আলিঙ্গন 

সালি রহল হিয় কাটে ॥” 
শ্রীমতী আরও বলিতেছেন--“আমি পূর্বে ত জানিতাম না যে, তাহার বাক্য মধুময় 

কিন্ত হৃদয় বজ্রসম। এখন বুঝিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ পয়োমুখ বিষকুম্ত--” 

“মধু সম বচন কুলিশ সম মানস 

প্রথমহি জানি না ভেলা ।” 
ক ০ ৬৯ 

“হিয় সম কুলিশ বচন মধুধার 

বিষঘট উপর দুধ উপহার ॥৮ 

সখী মানাচ্ছন্ন শ্রীমতীকে বলিতেছেন-_“হ্ক্টিকতণ প্রথমে সুবর্ণ দিয়া তোমার বদন 
স্থজন করিতে গেলেন, কিন্তু উহ! কসিয়া যে বর্ণ দেখিতে পাইলেন তাহ! তাহার মনোনীত 

হইল না, তাই তিনি উহ্হাকে দুরে রাখিয়া, পৃণচন্ত্র দিয়া তোমার আনন ল্থজন করিলেন 
ও শ্থষ্টির পর যে টুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তাহা 
হইতেই নক্ষত্রের স্থষ্টি হইল- 

“আনি পুনিমা শশী কনক থোত্র কসি 

সিরজিল তুয় মুখ সারা। 
যে সব উবরল কাঁটি নড়াওল 

সে সবে উপজল তারা ॥” 

সী শ্রীমতীকে মান পরিত্যাগ করিয়! শ্রীরুষ্ণের শরণাপন্ন হইবার জন্য উপদেশ দিয়া 

বলিতেছেন-_“দেখ ন্ুর্ধদেৰ কমলিনীর বন্ধু ইহা! সকলেই জানে; আর জলই সেই কমলিনীর 
প্রাণ। অথচ, হুর্য-কিরণেই জল ও পঙ্ক শুকাইয়া যায় এবং তখন কমলিনীও শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় 
পরে আবার সেই হৃর্যই আকরিত জলকে মেঘে পরিণত করিয়! পুনরায় কমলিনীর উপর 
সিঞ্চন করে--" 

“দিনকর বন্ধু কমল সব জানয়, 

জল তহি জীবন হোই। 
পক্কবিহীন তনু ভানু শুখায়ত, 

জলহি পটাওত সোই ॥৮ 
সখী আরও বলিতেছেন-_পুরুষের স্বতাঁৰ চঞ্চল) তুমি এখন তাহার প্রত্যাগমন- 

প্রত্যাশা ত্যাগ কর। দেখ, কূপ কখনও পথিকের নিকট আগমন করে লা; পিপাসাতুর পথিকই 
জলপানের নিমিত্ত কূপের নিকট গমন করে। অতএব তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর-_- 

“একহি বেরি তঞ্ে দূর কর আশ 

কূপ ন আবয়ে পথিকহি পাশ ॥* 
৬৬--২ 
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সখী আশ্বাস দিয়া শ্রীমতীকে বলিতেছেন--যদিও প্রীকষ্জচ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের 
নিকট গমন করিয়াছেন, তথাপি তুমি জানি, তুমি যেমন তাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহার মনও 
সেইরূপ তোমাতেই আসক্ত রহিয়াছে । দেখ, চন্্র স্বকীয় স্নিগ্ধ কিরণ দ্বার! সরোবরের যাবতীয় 
পুঙ্পকে সমভাবে স্পর্শ করিয়া আপ্যায়িত করেন বটে, কিন্তু এ কথ! কে না জানে যে, চন্ত্রই 

কুমুদিনীর ও কুমুদিনীই চন্দ্রের জীবন-_ 
“যইঅও সরোবর হিমকর নিজ করে, 

পরশয়ে সব সমাঁনে। 

কুমুদিনীকী শশী শশীকী কুমুদিনী, 
জীবন কে নাহি জানে ॥” 

মানাস্তে মিলনের পর শ্রীমতী নিজ সখীকে বলিতেছেন _-শ্রীকৃষ্ণ আমার অজ্ঞাতসাঁরে 
আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। আমি তখন একাফিনী ও আমার অঙ্গের বন্ত্রাদিও সুমংযত 

ছিল না। তাই লজ্জায় হস্তদ্বারা কুচমুগল আবরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্ত আবরণ করা 

গেল না। মলয়পর্বত-শিখর কি কখনও তুষার দ্বারা সমগ্রভাবে আচ্ছাদিত হইতে পারে ? 
“করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায় 

মলয়-শিখর জন হিমে না লুকায় ॥% 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়! গিয়াছেন। বিরহিনী রাধা মনের ছুঃখে বলিতেছেন-_ 

“হরি হরি কো ইহ দৈব ছুরাঁশ! | 
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকাঁয়ব 

কো দুর করব পিপাসা” 
ভাবটি অতি ঘুন্দর। 

একটি নূতন ধরণের পদ দেখিলাম। সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীমতী রাধিকার 

আগমনের কষ্ট-কাহিনী নান! ভাবে বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইতেছেন না। 
কবি তাই বলিতেছেন-_ 

“কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ |” 

অর্থাৎ ভ্রমরের অনুরোধে কখনও পন্ন প্রস্ফুটিত হয় না, যথাকালেই বিকশিত হয়। 

(ক্রমশঃ) 



ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয় 
(প্রত্যুত্তর ) 

অধ্যাপক ভ্রীপ্রবোধচজ্জ সেনগুপ্ত, এমএ, 

মৎ-প্রণীত “ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়” নামক প্রবন্ধ, শ্রীভারতীর গত বৈশাখ হইতে ভাল্র 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । গণনাবহুল প্রবন্ধে ছুই এক স্থানে কিছু ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক 

নছে। যে সময়ে আমার প্রবন্ধ শেষ হইয়াছিল, সে সময়ে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে সময়মত 

শুদ্ধিপত্র দিতে পারি নাই, তজ্ঞন্ত ত্রুটা স্বীকার করিতেছি। ছাপার ভূল যাহা আছে, তাহা 
সহজেই শোধনীয়; কিন্তু গণনার ভূল যাহা আমার অশক্তিজনিত হইয়াছে, তাহার এখানে 
উল্লেখ করিতেছি । 

প্রীভারতী রংখ্যা পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধি শুদ্ধি 

(১) আবাঢ ৬৪৪ ২৯ ৯ই জানুয়ারি ১০ই জানুয়ারি 

(১) এ ৬৫০ ১৪ ৭ই জানুয়ারি ৯ই জানুয়ারি 

(৩) এ ঁ ২৫ ৮ই জানুয়ারি ১০ই জাহ্ুয়ারি 

বলা বাহুল্য এই সকল ভ্রান্তি শুধু দিন ব! তারিখ বিষয়কই বটে; ইহাতে কিছুই 
গুরুতর ভ্রান্তি নাই । গত ১৯৩৯ সালের ২*শে আগষ্ট তারিখে ]..4.8.8.,এ আমার 131791969 
739661৩ /71801002039 9019006 10955 10. 6০10 11606181016, 0180170-51058 ০0: 05 

9০161106 ০1 90118 এবং 1110 11101519502006 1192119581) নামক প্রবন্ধ চতু্টয প্রকাশিত 

হইয়াছে*। এই প্রবন্ধমকলের প্রথমটিতে এই সকল ভ্রম নিরসন করিয়াছি । ].২.4,5..1- 
এর এ সংখ্যার ৪** পৃষ্ঠার পাদটীকা এবং ৩৯৯ পৃষ্ঠা ভ্র্টব্য। আমার গণনায় এতদতিরিক্ত 

অন্ত কিছু ভ্রম হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। 

আমার বঙ্গতাঁষায় পিখিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধের শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ক্কৃত 
আলোচন! বাঁ প্রতিপ্রবন্ধ শ্রীতারতী পত্রিকার গত কান্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 

হইয়াছে । উক্ত লেখক “আলোচনা” শব্বদ্বারা “প্রতিকঞুক” ব1 “দূষণ” ই মাত্র বুঝাইতেছেন। 

প্রবন্ধের যদি কিছু গুণ থাকে তাহার অপলাপ বা খণ্ডন করার চেষ্টাই করিয়াছেন। 
আমি ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ করিতে গিয়া এ বিষয়ে তিনটা প্রসিদ্ধ কিন্বদস্তীর 

উল্লেখ এবং সেগুলি বিভিন্নকাল-জ্ঞ।পকতাবেই গ্রহণ করিয়াছি। তারপর যুক্তিযুক্ত আলোচন! 
দ্বার এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে তারতযুন্ধ ঘটিয়াছিল, বরাহু্ লিখিত বৃদ্ধ গর্গোক্তমতান্থ্যায়ী 
শকপূর্ব ২৫২৬ অবে বা ২৪৪৯ শ্রী; পৃঃ অব্দেরই ৪ঠা নবেম্বর হইতে ২১শে নবেম্বরের মধ্যে) 

* উত্ত প্রবন্ধ চতুষ্টয়ের সারাংশ, “৪৩ নামক (9০167506 ]০81:191) বৈজ্ঞানিক পত্রিকার ৬ই. 
জানুয়ারী, ১৯৪০, সংখ্যায় 7:59৩8101) 9০:০0 এর “3০725 17192 0118205 2 605148156০6 2900280- 

28199] 00%106109% নামক প্রবন্ধকারে বাহির হইয়াছে সম্পাদক । 
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অন্ত দুইটা কিন্বদ্তী যাহার - প্রথমটীর প্রচার আর্ধতট (৪৯৯ শ্রী; অফ) হইতে হইয়াছে যে ভারত 
দ্ধ শকপূর্ব ৩১৭৯ বা ৩১৯২ শ্ীঃ পৃঃ অব! ঘটিয়াছিল, এবং দ্বিতীয়টা-যাহা পৌরাণিক এবং 

যাহাতে উল্লিখিত হয় যে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন পর্যস্ত ১৯১৫) ১৯৫৪) ৯১১৫) 

বা ১৫০০ বৎসর, তাহার একটিকেও সত্য বলিয়! গ্রহণ করা চলে না। আমার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে 

আমি এই সকল বিষয়ই অতি হুক্্মভাবে এবং অপক্ষপাতে বিচার করিয়াছি। আমার সমালোচক 
বৰ! গ্রতিপ্রবন্ধলেখকের পদ্ধতি অন্ত প্রকার। 

শরীযুত ধীরেন্জ্র বাবুর উদ্দেশ্ঠ ভারত যুদ্ধকালকে আর্ধতটায় বা জ্যোতিষিক কল্যাদিতে 

স্থাপন। এই উদ্দোশ্তটে ভারত যুদ্ধকাল উক্ত প্রসিদ্ধ তিনটা কিন্ব্স্তী দ্বারাই যে একই কাল, 
৩১০২ খ্রীঃ পুঃ অন, ইহাই প্রতিপাদদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এইরূপ উদ্দেশ্ত লইয়া 

সত্যাম্বেষণ সম্ভবপর হয় না। 
প্রথমতঃ বরাহ লিখিয়৷ গিয়াছেন-_ 

আসন্ মঘান্থ মুনয়ঃ শাসতি পৃষ্থীং ধুধিষ্টিরে নৃপতৌ। 
ষডবদ্বকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তন্ত রাঁজ্ঞশ্চ ॥ 

শ্রীযুত ধীরেন বাবু এই গ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির “যড.দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শবের অর্থ 

করিয়াছেন ২৫৫৬ (যাহার শ্বাতাঁবিক অর্থ হয় ২৫২৬) এবং “শককাল” অর্থে "শাক্যকাল”। 

কিন্ত “শককাল” শব্বদ্বার বরাহ অন্তর কোথায়ও যে “শাক্যকাল” বুঝাইয়াছেন তাহ] দেখাঁন 

উচিত মনে করেন নাই। এই ব্যাখ্যাকে ধীরেন বাবুর স্বকৃত অপব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। 

আমর ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় কোথায়ও *শককাল" অর্থ “শাক্যকাল' পাই নাই। 

যাহার] জ্যোতিষিককল্যাদি তিন্ন অন্য কোনও কল্যা'দর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, কেবল- 

মাত্র তাহাদেরই এই প্রক'র ত্রাস্ত ব্যাখ্য। সম্ভব বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। শ্রীযুত ধীরেন্ বাবু 

যিনি শ্রীভারতী পত্রিকার সর্বপ্রথম সংখ্যায় (১৩৪৫ সনের ভাদ্র সংখ্যায়) অনেক প্রকারের 

কল্যাদির আবিফার করিয়াছেন তাহার কিরূপে এই অদ্ভুত ধারণার বশবতা হইয়। অপব্যাখ্যার 
প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তাহ! আমাদের বুদ্ধির অতীত।* 

উৎপল বরাহরুত বৃহৎ সংহিতার টীকাকার। তিনি শককাল ও যুধিঠঠিরকালের 

অন্তর ২৫২৬ বৎসর লিখিয়াছেন বলিয়া শ্রীযুত ধীরেন বাবু সেই পরলোকগত প্রবীণ জ্যোতিষীর 
গ্রতি “মস্তি ছুর্বলতার” অপবাদ আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু উৎপলকে হিন্দু জ্যোতিষ- 

শান্ত্রান্নশীলনপর ব্যক্তিরা সকলেই অতি সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন) তাহার উপর এই 

অযথা কটুক্তি নিতান্তই অশোভন। তারপর আল্বেরুণীর উপরও কটাক্ষ এবং রাজতরঙ্জিনী- 
কার কন পঞ্ডিতের উপর অপাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। এই সকল বিজ্রপ বা কটুক্তি 
দ্বারা সত্যনিরূপণ হয় না| এন্বলে ভিন্ন মতাবলঘীদের উক্তির সমর্থক যুক্তিকেই বিবেচনা 

র্ প্রভাতী, কাত্তিক, ১৩৪৬, ১৭১ পৃষ্টা, ১৭ পংক্কি। 
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বা আক্রমণ করিতে হইবে। গালাগালি দিলে যুক্তিখগ্ডন হয় না। কলিদ্বাপরসন্ধি ধীরেন্ 
বাবুর মতে যে ৩১০২ শ্রী” পৃ* অবেই তাহা পরিশ্তদ্ধ নাও হইতে পারে। 

1110, রামগ্রসাদ সেন, গোপাল আয়ার, শ্রীরামদেব, নারায়ণশান্ত্রী এবং 

চিমন্লাল ভি. বৈগ্ভ এই কয়জনের মতে বরাহলিখিত “শককাল” শবে “শ[ক্যকাল” এই 
কথ! শ্রীধৃত ধীরেন বাবু নিজপক্ষ সমর্থশার্থ উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তিকে 
41200061601 20 961500170110111; বলে। এস্লে ইহাই বিবেচ্য ইহারা কেন এইরূপ 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন? ইহারা ৩১০ গ্রী* পৃ* অন্ধ ভিন্ন অন্ত কোনও কল্যাদি জানিতেন কি 
না? এই সকল উদাহরণ দ্বার ধীরেন বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া দুদুর পরাহত। 

ইছার পর ধীরেন্ বাবু মেগাস্থিনিস প্রভৃতি গ্রীকৃদূতগণের উক্তি যে ভারতীয়েরা 
[01011551015 হইতে 59107800165 পর্যস্ত ১৫৩ জন রাজ! গণন]। করে, তাছ! হইতে ভারতযুদ্ধ 

যে ৩১*২ শ্রী” পৃ" অবে হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও কোন 

মূল্য নাই। শীরেন্ বাবু কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্বক স্থির করিয়াছেন যে গ্রীণ হইতে চন্প্তপ্ত 
পর্যস্ত ৯৩৮ জন রাজা ছিলেন, এবং তাহাদিগের গড়ে ২০ বৎসর রাজ্যকাল ধরিয়া ২৭৬০ 

বত্দর এবং তাহার সঙ্গে ৩২৬ শ্রী” পৃ* অব যোগ করিয়া ৩০৮৬ খ্রী" পৃ“ অবে শ্রকষ্ণের কাল 
আনিয়াছেন; তারপর আরও কিছু নাড়াচাড়ি করিয়া! ৩১*২ খ্রী* পৃ* অব্ের নিকট উহ্থাকে 
ফেলিয়াছেন। এরূপ করিয়া ভারতধুদ্ধ কালকে ৩১০২ খ্রী" পৃ* অবে স্থাপন সম্ভবপর নহে । 
এস্থলে ধীরেন্ বাবু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচন1! করিতে ভুলিয়৷ গিয়াছেন (৯) এই ১৩৮ 

জন রাজা কিপর পর একই মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, (২) শ্রী কি কখনও রাজা 

ছিলেন, (৩) শ্রীরুষ্ণের পিত1 বন্ুদেব দ্বারকার রাজ। ছিলেন এবং চন্ত্রগুপ্তমৌর্য মগধে রাজ! 

ছিলেন, অতএব এই ১৩৮ জন রাজা, তাহাদের সংখ্যা ঠিক হইলেও একই দেশে রাজা 
ছিলেন কি না? (৪) যদি বিভিন্ন দেশে রাজ্য করিয়া থাকেন তবে ১৩৮ জনের কতজন 

সমসাময়িক ছিলেন? (৫) আমাদের পুরাণাদিতে এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থক কিছু পাওয়া 

যায়কিনা? ম্ুতরাং এই উক্তির দ্বারা ভারতঘুদ্ধ কালকে জ্যোতিষিক কল্যাদিতে স্থাপন 
করার প্রচেষ্টা বিড়ম্বন। মান্র। 

মহাভারতীয় কল্যার্দি ও কলিষুগ আলোচনা করিতে গিয়া আমি বেদাঙ্গীয় যুগপ্রবত ক 
মাঘ মাসের আরম্তকাল নির্ণয় করিয়াছি, এই মাস ১৯২৪ খ্রী' অন্দে হইয়াছিল) এবং ভারতযুদ্ধ 
বৎসর বা ২৪৪৯খ্রী* পু* অব, বতমান কালের ১৯২৯ খ্রীৎ অবে'র সদৃশ এইজন্ত ২৪৫৪ খ্রী' পৃ 

অবের ৯ই-১*ই জানুয়ারি মাঘী পুণিমা দিবস হইতে মহাভারতীয় কল্যাি স্বীকার করিয়াছি। প 
দিবসে যুগাদি মাধী পুণিমা ও উত্তরায়ণারস্ত একই দিনে সংঘটিত হুইয়াছিল। ২৪৫৪ খ্রী 
পৃ অবের পাঁচ বৎসর পর বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পঞ্চবৎসরাত্মক যুগ শেষ হয়। এইজন্য 

২৪৪৯ শ্রী” পৃ* অব্য বা ভারতযুদ্ধবর্ষকেও কল্যাদ্রিরূপে গ্রহণ করা চলে। এহ্ ২৪৫৪ শ্রী” পৃ" 

অব হইতে তাগবতামূতমতে ২০*০ বৎ্সর পরে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিকাল ৪৫৪ এ” পৃ* অব 
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আইসে। ইহাকেই আমি মহাঁভারতীয় কল্যব গণনার নিদর্শন স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছিলাম। 
কিন্ত ধীরেন বাবু জ্যোতিষিক কল্যাদি ৩১০২ শ্রী” পৃ* হইতে ২*০* বৎসর গণিয়া ১১০২ খ্্ী” পৃ* 
অব পৌছিলেন, কিন্তু কোনও বুদ্ধের নাগাল ধরিতে না পারিয়া৷ ৮৫* শ্রী' পৃ" অব কণক 
মুনি বুদ্ধের সন্ধান পাইলেন। ধীরেন বাবু ভুলিয়া গেলেন যে একমাত্র যে বুদ্ধদেব কীকট 

দেশে প্রকাশ পাইয়াঁছিলেন তাহাকেই শ্রীমন্ভাগবতে এবং ভাগবতামূতে বিষ্ণুর অবতাররূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে । কনক মুনি বুদ্ধকে কোনও হিন্নশাস্ত্রে বিষুুর অবতার বলিয়া স্বীকার 
করে না। তারপর আমি যে মহাতারতীয় কল্যাদি গণনার দ্বিতীয় উদীহরণ পঞ্জিকা হইতে 

দিয়াছি, তাহাতে যে কলিতে যুধিষ্ঠির হইতে সেন বংশ পর্যন্ত ৩৬৯৫ বখসর কালাস্তর লেখা 
আছে এই রাজগণের শেষ রাজা বল্লাল সেন বলিয়া পূর্বে লিখিত হইত। ইহা! আমার বয়স 
যখন ১২ কিম্বা ১৩ ছিল তখন দেখিয়াছি । আমদের নিকট ১৮০৯ শাকের নন্দলালদের পঞ্রিকা 

আছে তাহাতে ইহা! এখনও দেখাইতে পারি ; তবে বাক্যটা অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ বাক্যটা এখন আর 

পাওয়া যাইবে কিনা সনৌহস্থল।* ২৪৫৪ খ্রীণ পূণ হইতে ৩৬৯৫ বৎসর গণিয়া আসিলে 
১২৪৬ গ্রীৎ অন্দ আইসে। ইহা মেনবংশের অবসানকাল। কিন্তু তীক্ষুবুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা 

এস্থলে ধীরেন্ বাবু অন্তরূপ বুঝিয়াছেন, পরে তিনি আত্মপক্ষ মমর্থন জন্য পঞ্জিকার গৌজামিলকে 

সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ করিয়া! সত্যকে 
অপলাপ করা নিতান্তই দূষণীয়। 

এই অগ্রহায়ণ মংখ্যাই শেষভাগে ধীরেন বাবু আমার গণনার কিছু কিছু ভ্রান্তি 

প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার যাহা ভ্রান্তি হইয়াছিল তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি 

তদতিরিক্ত অন্ত কোনও ভূল আমার হয় নাই। আমি পত্রিকান্তরে ও ৪019 অর্থে 326201191 

5651৩ বুঝাই নাই; তদপেক্ষা শুদ্ধতর 501০ বুঝাইয়াছি, তাহা আমার লেখা হইতে সহজেই 
বুঝ! যার, ছুঃখের বিষয় ধীরেন্ বাবু তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই । এই সংখ্যার সর্বশেষে 

ধীরেন্ বাবু ৬১০১ শ্রী" পু” অবেের ১৫ই জানুয়ারি কুকক্ষেব্রকাল ভোর ছয়টায় সাঁয়ন সুর্যস্পষ্ট 

২৭১৩ এবং সায়নচন্্রম্পষ্ট ৮৯৪ পইয়।ছেন এমত লিখিয়াছেন। তিনি বলিতে চান্ যে এই 
দিন পুিম! ও উত্তরায়ণারভ্ত উভয়ের মমাবেশ হুইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে 

ধীরেন্ বাবুর গণনা! হইতে পাওয়! যায় যে উত্তরায়ণ।রস্ত পূর্ব দিনই হইয়াছিল। তারপর 
ইহা মাধীপৃণিমা মোটেই ছিল না। এই ৩১*৩ শ্রী” পৃ* অব্ব তিথিনক্ষত্রান্থ্মারে ১৯৩৪ শ্রী 
অবেরই সদৃশ ছিল। এই পৃণিমা ১৯৩৪ ত্রী' অন্ধের ১লা মার্চ তারিখের পূর্ণিমার সম্পূর্ণ 
সদৃশ। পৃণিমান্ত উতয়স্থলেই পূর্বফল্গুনী তারার ( 8 [50219 এর ) অতি সনিহিত স্থানই 

হইয়াছিল। ১৯৩৪ শ্রী" অবে'র ১লা মার্চের পৃণিমা এবং ৩৯০৩ ত্র পৃণ অব্ের ১৫ই জানুয়ারী 

তারিখের পৃিমা উভয়েই ফাল্গুনী ছিল উহা মাধী পৃণিমা ছিল না। ইহাকে মাধী পুণিম! 

* এই বিষয়ে ভারতবর্ষ পত্রিকার, ১৩৩৬ ফাল্ঠন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় কৃত “পাঁজিতে ইতিহাস" 

নামক প্রবন্ধের ৩৪২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তস্ত এবং ৩৪৩ পৃ 1 ভ্ষটব্য। 
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বলিয়া বুঝাইবার প্রচেষ্টা স্বাংশেই অমূলক। এই পু্িম! জ্যোতিষবেদাঙ্গমতে বা বৈদিকমতেও 
ফান্তনীগুণিমা ব্যতীত মাধীপুর্িমা হয় না। 

তারপর ধীরেন্ বাবুর শ্রীতারতীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের আলোচনা! করা 
যাইতেছে | 78781651 তাহার 10510856165 ০1 085 1:81 /8৪ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে 

তিনি নিম্নলিখিত লোকটা একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে এইতাবে পাইয়াছেন__ 
যাবৎপরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। 

তাবদ্ বর্ষসহত্রং তু জ্রেয়ং পঞ্চশতো্রয়ম্ ॥ 
এস্থলে ধীরেন্ বাবু “পঞ্চশতোত্রয়মূ” এই অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধরূপে পড়িতে হইলে 

“পঞ্চখশতোত্তরম্”ই পড়িতে হয় তাহা ত্যাগ কধিয়া এক অপপাঠ «পঞ্চশতত্রয়ম্” পড়িয়াছেন। 
শ্লোকের তৃতীয় চরণে “সহম্র” এককের ব্যবহার হইয়াছে তাহার পর তদপেক্ষা ছোট 
এককের সাহায্যে বৃহত্তর মংখ্যা জ্ঞাপন ষে রীতি বিরুদ্ধ তাহ? ধীরেন্ বাবু মানিবেন না । 

পুরাণমতে দশজন শিকুনাগবংশীয় রাজা যে ৩৬* বধ্সর রাজত্ব করেন লেখা আছে, 
তাহার অপলাঁপ করিয়া! তাহাদের রাজ্যকাঁলকে অন্যায় মতে ১৬৩ বৎসরে পরিণত করিয়াছেন ) 
পরিক্ষি্নান্তরকে ২৫** বৎসরে একপ সিদ্ধান্ত পৌরাণিক বংশাবলী হইতে কোনও প্রকাঁরেই 
আইসে না ও আনা সম্ভবপর নয়। ধীরেন্ বাবু পৌরাণিক উক্তির আংশিক অপব্যাখ্যা ও 
আংশিক লোপ দ্বারাই তাহার সিদ্ধান্ত সমর্থনের প্রয়াসী হইয়াছেন । 

শ্রভারতীর পৌষ সংখ্যার ২৮৮ পৃষ্ঠায় ধীরেন বাবু এক অভিনব মতাশ্রয় করিয়াছেন, 
যথা, 'পূর্বফল্গুনী তারার আবরম্ত-স্থানই মঘানক্ষত্রবিতাগের অন্তস্থান”। ইহা নিতান্তই 
অশুদ্ধ কথা; বতানে মেষাদি হুইতে কৃত্বিকাতারার স্থান ৩৬" অংশে, মঘাতারার স্থান 
১২৬* অংশে এবং চিত্রাতারার স্থান ১৮** অংশে আসিয়াছে। তাহাতে মঘাদি মঘাতারার 
৬ অংশ পশ্চাতে এবং মঘাস্ত, মঘাতারার ৭*২* কল] অগ্রে। ম্ুতরাং বত'্ানে মঘানক্ষত্র 
বিভাগান্ত পূর্বফন্তনী তারা পর্যস্ত নহে, কারণ মঘাতারা এবং পূর্বন্ুনী তারাদয়ের অন্তর 
১১২৬ কলা। কোনও কালে মঘানক্ষত্র বিাগান্ত যে পূর্বকন্তুনী তারার স্থানে ছিল না 
তাহা নিয়গ্রদশিত সর্বোত্কষ্ট ও প্রাচীনদিগ-কতৃক সমাদৃত সৌরচান্তরিক-পদ্ধতিক্রমে 
দেখাইতেছি। আমি তারার অবস্থান দ্বার মঘাদি নিরূপণ করিব না, কারণ তাহ] করিলে 
1811805 ০01 10611 1061 [0610 বা যাহাকে চলিত কথায় ড1501003 ০1019 বলে তাহাতে 
পতিত হইতে হইবে । আমাদের পদ্ধতিতে বিতও্ার স্থান নাই। 

জ্যোতিষ বেদাঙ্গকালে বুগাদি মাসারস্তের অমান্তকালে হূর্য ও চন্দ্র ধনিষ্ঠাদিতে 
একত্র হইত। তাহা হইলে এই ষুগাদি মাধারভ্ের প্রতিপদের চন্্র নক্ষত্র ধনিষ্ঠা ছিল। 
এইকপ মাঘ বরাহোক্তি অন্থসারে ২ শকেন্ত্রকালে* আসসিয়াছিল, কারণ ২ শকেন্ত্রকালই 

* আর্ধডটের পূর্বে চৈত্র শুরাদি গণনা ছিল না।. খরোষ্ঠী শিলালিপিতে পৌঁষী হইতে বৎসর আরম দেখ! 
ধায। ২ শকেন্্রকাল মাঘসিতাঁগ্ বলিয়! উহার প্রকৃত অর্থ চৈত্র শুরাদি শকা ভীত বর্ঘ ১ এবং চান্্রমাম ১০। 



৫২৮ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখা 

পৈতামহ সিদ্ধান্তের করণাব্ব। ২ শকেন্দ্রকাঁল শ্রী অব; ৮০ বা আমাদের কালের ১৯৩৫ সতী 

অবোর সদৃশ | কারণ ১৯৩৫ --৮* -১৮৫৫ এবং ১৮৫৫-১৬৯১১১7+১৯৮৫। 

এই ৯১৯৩৫ গ্রীণ অন্যের ৩রা ফেব্রুয়ারি অমাস্ত হয়, রাত্রি ঘ ১০২১ কলিকাতা- 

সময়ে। অমাস্তে হুর্যসায়নরাশ্াদি ১০।১৩1৫৫ ছিল। মধাদি হইতে ধনিষ্ঠাদি ১*৪০* কলা বা 

রাষ্ঠাদি ৫1২৩1২। 

এই সায়ন হুর্যকেই ধনিষ্ঠাদি গ্রহণ করিতে হয়। 

লুতরাং ১৯৩৫ শ্রী" অৰের ধনিষ্ঠাদির সায়ন স্থান- রা ১০1১৩1৫৫ 

১৩ নক্ষত্র-রা ৫1২৩২* 

সুতরাং অন্তর দ্বার মঘাদি সায়ন রা 81২*।৩৫ 

১৯৩৫ শ্রী” অবে মঘ! তারার সায়ন স্থান-রা 81২৮।৫৬ 

স্থতরাং মঘা৷ তারার স্বক্ষেত্রে স্থান স্০ ৮*1২১ 

এবং মঘ' নক্ষত্র বিভাগের শেষ মঘাঁতারার ৪৭৫৯ কল! অগ্রে।* 

সুতরাং ধীরেন্ বাবুর মতান্থ্যায়ী মঘানঞ্গত্রের শেষ কখনও পূর্বফন্তূনীতারায় পৌছিতে 
পারে না। আমরা জ্যে।তিষ বেদাঙ্গেই সর্বপ্রথম সমনক্ষত্র বিভাগের ব্যবহার পাইয়া থাকি। 

নুতরাং জ্যোতিষ বেদাঙগ হইতে যে মঘাদি পাওয়া যায় তাহা হইতে অন্য মত নিতান্ত অগ্রীহ্। 

এক্ষণে যদি ১৯২৪ ত্রী' অবের মাঘ এবং ১৯৩২ শ্রী" অবেঁর মাঁঘকেও যুগার্দি মাঘ 

বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে মথঘা তারার স্থান যথাক্রমে স্বক্ষেত্রের ৭৭৬ কলায় এবং 
৫০৩৬কলায় ঈাড়ায় । 

এইরূপে ধীরেন্ বাবুর কর্পন! মঘ! বিতাগান্ত যে পূর্বফন্তুনী তারা স্থানে তাহার 

সমর্থক কোনও ঘুক্তিই পাওয়া যায় না । তবে ধীরেন্ বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদাই অন্যরূপ। 
জ্যোতিষী মাত্রই অবগত আছেন যে মঘ] তাঁরাগামী অয়ন রেখা হইয়াছিল শ্তদ্ধরূপে 

২৩৫০ খ্রী" পৃ" অবে। পাগুবকালে মঘ[নক্ষত্র শব দ্বারা শুধু নক্ষত্রই বুঝাইত মুতরাং বুদ্ধ 
গর্গবাক্য যে,-- 

“কলিদ্বাপর সন্ধৌতু স্থিতান্তে পিতৃদৈবতম্চ 
এই ৰাক্য হইতে হুক গণনায় ২৩৫* খ্রী” পৃ* অবেই আইসে। আমাকতৃকি নিরূপিত 
২৪৫৪ তরী” পৃ" অবের ৯--১০ই জানুয়ারি তারিখ পরী কাল হইতে ১৯৪ বৎসর মাত্র পূর্ববর্তী । 

হ্বতরাং আমাদের নিরপণই ঠিক, বীরেন বাবুর তীক্ষবুদ্ধি দ্বারা যে ৩৯*৩ খ্রী" পৃ অবের কাল 
আসিয়াছে তাহ! নিতান্ত অযৌক্তিক। 

তারপর ধীরেন বাবুর আলোচনার যে অংশ শ্রীতারতী পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় গ্রকাশিত 

* এই ধনিষ্ঠাদি হইতে ধনিষ্ঠা তারার (19 1)51271515) স্থান স্বক্ষেত্রের ১৭৩১” কলায় এবং জোষ্ঠাতারার 

স্থান হ্ক্ষেত্রের ১৩৬ কলায় পড়ে। 



বৈশাখ, ১৩৪৭ ] ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয ৫২৯ 

হইয়াছে, তাহাতেও তিনি স্থবীয়বুদ্ধি প্রভাবে যেক্প মহাভারতবাক্য ব্যাখা! করিয়াছেন 
তাহাতে ভারতযুদ্ধকাল নির্ণয়ের শ্রাদ্ধ যতদূর গড়াইতেছে তাহাই অগ্রে বিবেচনা করিতেছি। 
তিনি মহাভারত বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ভারতযুদ্ধ ইন্দ্রদৈবত অমাবন্তা দিনে 
আরস্ত হইয়াছিল, তাহার ৯৬ দিন পরে তীন্মপ্রয়াণ এবং সম্ভবতঃ পূর্বদিনে উত্তরায়ণারস্ত 
হইয়াছিল । আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে ১৯২৯-৩* ত্রী* অব তিথিনক্ষত্রানুলারে ভারতযুদ্ধ 

বৎসরের সদৃশ-_-এই বৎসরকে মান বৎসর ধরিয়া উত্তরায়ণ দিবস ইন্দ্র দৈবত অমাবন্তায় ৮* দিন 
পরে উত্তরায়ণ স্বীকার করিয়৷ আমর! ২৪৪৯ খ্রী" পু” অন্ধ ভারতযুদ্ধ বর্ষ নিরূপণ করিয়াছিলাম। 

ধীরেন বাবুর হুক্ম বুদ্ধিপ্রযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বার! যুদ্ধবর্ায় অয়ন দিনকে আরও ১৫দিন পশ্চাদ্বর্তী 

করিতে হইতেছে। স্থল গণনায় যদ্দি ৭৪ বৎসরে ১দিন অয়নের অগ্রগমন ধর! যায় তবে এই 
১৫ দিন অয়নাপসার অন্ত নিরূপিত তারতধুদ্ধবর্ষ আরও ১১১* বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া ৩৫৫৯ 
খ্বী' পৃ" চলিল। অর্থাৎ তাঁরতযুদ্ধবর্ধ নিরূপণের শ্রাদ্ধ ৩১** খ্রী* পৃ অব হইতেও ৫৫৯ বৎসর 
পূর্ব পর্যন্ত গড়ইল। ধীরেন বাবুর এই সমস্ত উৎসাহের মধ্যে এ কথাও বুঝা! উচিত ছিল যে 
৯৬ দিনের ৩ চাক্মাস এবং ৭০ দিন হয়। তীন্ম প্রয়াণের দিন মাঘ ছাড়িয়া ফাল্গুনের 

শুক্লষ্টমীতে পৌছিল। 
এস্কলে নীলক্ঠ ও ধীরেন বাবু এই উভয়ের অপব্যাখ্যা সন্বন্ধেও দুই চারিটী কথ না 

বলিয়৷ থাকিতে পারিতেছি না। ব্রাঙ্গণ সাহিত্য, মহাতারতে এবং পুরাণে “পঞ্চাশত” শব 
দ্বারা পঞ্চাশই বুঝায়, যথা--তৈঃ ব্রাঃ ২,৭) ৫২ তে আছে “যে মে পঞগাশতং দছুঃ1” এঃ 

ব্রাঃ ১৮ অধ্যায় ৫ম খণ্ড, ১৯ ব্রাঙ্মণে এক পঞ্চাশতং, দ্বিপঞ্চাশতং বা শস্বা মাধ্যে ইত্যাদি স্থলে 
ও একানন এবং বায়ান্ন বুঝান হইয়াছে । আমি যে গ্রীভারতী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় বৃহদ্রথ- 

বংশ বর্ণন! পুরাণ হইতে উদ্ধত করিয়াছি তাহাতেও পঞ্চাশতং অর্থে ৫০ এবং অষ্টপধাশতং 

অর্থে ৫৮ বুঝায়। এন্থলে নীলক্ঠের অপব্যাখ্যা এবং ধীরেন বাবুর অপব্যাখ্যা উনয়েই বর্জনীয়। 

ভাষাকে জানিয়া পরে ব্যাখ্যা করিতে হয়। আগে ভাষার উৎপত্তি পরে ব্যাকরণের উৎপত্তি 

ইহা অস্বীকার করা যায় না। 
তারপর ধীরেন বাবুর যুক্তি যে শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ণকে বলিয়াছিলেন “ইন্্রদৈবত অমাবন্তায় 

যুদ্ধারস্ত কর অতএব এর ইন্ত্রদৈবত অমাবগ্তাতেই যুন্ধারস্ত হইয়াছিল এরপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত 

তিত্তিহীন। শ্রীকুষ্ণবাক্য কখনও কর্ণ অনুসরণ করেন নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে করিবারও 

কোন বিশেষ কারণ নাই। কুরুক্ষেত্রে উনয়পক্ষের বলসন্লিবেশ, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাগ্তাদির 

সংগ্রহ করিতেও দেরী নিশ্চয়ই হইয়াছিল। এই সকল কার্ধে আমাদের গণনায় ২১ দিন 
লাগিয়াছিল। শ্রীরুষ্ণ যে তীঘ্মদেবকে বলিয়াছিলেন “হে ভীন্ম, আপনার জীবিত কালের 

আর ৫৬ দিন বাকী আছে” এই বাক্যকে আমি প্রার্কত মন্ুষ্যের মতন উক্তি স্বীকার করিয়াছি 
তাহাতে কোনও অন্তায় করি নাই। কারণ শ্রীকুঞ্চ যোগন্থ হুইয়াই গীতা বলিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন ) অন্ত সময়ে তিনি প্রাকৃত-ব্যক্তির মতই জ্ঞানস্পন থাকিতেন এ কথা মহাভারতের 

৬৭-”৩ 
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অশ্বমেধিকপর্বের ১৬ অধ্যায়ে, অনুগীত! পর্যাধ্যায়ের প্রথমেই পাওয়া যায় যথা £--“পূর্বে 
আমি তোমার নিকট যাহা যাহা! কহিয়াছলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আমার স্তিপথে 

উদিত হইবে ন|। এবং আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্দপ্রাপক বিষয় কীতরন 
করিয়াছিলাম।” ইত্যাদি /কালীগ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভীরতাম্ুবাদ | 

এমতাবস্থায় শ্রীকষ্ণ বাক্যকে এইস্থলে অন্রস্ত সত্য বলিয়া! গ্রহণ করাকে 418810606 

810. ৪৫. 1118. নামক অযৌক্তিক পদ্ধতি বলিয়া তর্কশান্ত্রে বলে। শ্ীভগবান্ যখন 
সীমাবদ্ধ মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে প্রকৃত মানুষেরই মত জ্ঞান এবং কার্য স্বাভাবিক 
অবস্থায় হইবেই। তিনি যখন যোগধুক্ত হইয়া থাকেন সেই সময়েই তাহার জ্ঞান ও বাক্য 
নিতান্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে) অন্য সময় নহে। স্ুৃতরাং শ্রীকষ্ণচকখিত তীন্মের দেহত্যাগ- 

সময়বিষয়ক উক্তিকে প্রার্কত মন্ুষ্যের উক্তির মত গ্রহণ কর! দুষণীয় নহে আমাদের মতে 

এই শ্রীকুষ্ণবাক্য স্থানত্রষ্ট অবস্থায় বত'মান মহাভারতে আছে । এস্থলে আরও এক অপব্যাখ্যার 

উল্লেখ করিতে হয়। শল্যপর্বের ৩৫ অধ্যায়ের ছুইটী শ্লোক এই £-- 
ততো মন্থ্যপরীতাত্সা জগাম যছুনন্দনঃ। খ 
তীর্ঘযাত্রাং হলধরঃ সরম্বত্যাং মহাযশাঃ ॥ ১৩ | 

মৈত্রনক্ষ্রযোগেন সহিতঃ সর্ধযাদবৈ। 
আশ্রয়ামাস তোজস্ত দুর্যোধনমরিন্দমঃ ॥ ১৪ ॥ 

এই গ্লোকদয়ের স্বাভাবিক অনুবাদ এইরূপ হইবে £-_- 
“তারপর মহাযশাঃ যছুকুলের আনন্দবর্ধন হলধর ছুঃখ পীড়িতাস্তঃকরণ হইয়! সরস্বতী- 

নদী তীরস্থ তীর্থযাত্রায় প্রয়াণ করিলেন। অপর পক্ষে তোজবংশজ অরিন্দম কৃতবর্ষ। অন্ুরাধা- 
নক্ষব্রদিনে সমস্ত যাদবগণসহ ছুর্যোধনকে আশ্রয় করিলেন।” 

কিন্তু নীলক্ উল্লিখিত ত্রয়োদশ ক্লোকের সঙ্গে ১৪শ গ্লোকের প্রথমার্ধ একত্র করিয়া এক 
খিচুড়ী পাকাইয়াছেন এবং ধীরেন বাবুও চিন্তা না করিয়াই অপব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। এন্থলে 
ভুলিয় যাওয়া উচিত ছিল না ষে শ্রীকষ্ণের সমস্ত নারায়ণী সেনাই ছুর্যোধন পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। 
এ বিষয়ে উর্যোগপর্ব, ৬ অধ্যায় ৬কালীপ্রসন্ন সিংহকতান্থবাদ দ্রষটব্য। কৃতবর্ধা ও তাহার 

অনুচরবর্গও যাদব বা! যছুবংশীয়ই ছিল। যে বিসংবাদে যদ্ববংশ ধ্বংশ হুয় তাহার আরম্ভ সাত্যকি 
কতৃকি কৃতবর্মার মন্তকছেদন হইতেই হইয়াছিল । 

আমর! এক্ষণে ধাঁরেন বাবুর প্রতিপ্রবন্ধের শ্রীতারতীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের 

আলোচনা করিতেছি। ধীরেন বাবু গিখিয়াছেন ০১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্বের জ্োষ্ঠা অমান্তার তারিখ 

২৫শে নভেম্বর ও ৩১*২ শ্রী" পু" তারতযুদ্ধ বৎসর ধরিলে উত্তরয়ণ দিবস ১৯৩৬ খ্রীষ্টাবের ২৯শে 

“ফেব্রুয়ারীর সদৃশ । সকলেই দেখিবেন এই ছুই তারিখের অন্তর ঠিক ৯৬. দিন পাওয়া 
যায়।* আমরা এই অংশের কিঞিৎ আলোচন] করিতেছি। 

১৯৩৫ অবের ই৫শে নভেম্বর ( *ই অগ্রহায়ণ ) ধীর়েন বাবুর মতে জোঠামবাবতা 
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কিন্ত এই অমাবন্তার অন্ত হুর্য চন্ত্র ্যেঠাতারাও পায় না। এই অমাস্ত ১ল! ডিসেম্বর তারিখে 
পড়িলে হুর্ষচজযোগ জ্যেষ্ঠ তারায় হইত। আমাদের পূর্বে প্রদশিত পদ্ধতি ক্রমে জ্োষ্ঠ। তারার 
বক্ষেত্রেস্থান ১৭৩৬ কলায়। স্তরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত ২৫শে নভেম্বরের অমাবন্তা জ্োঠা 
তারাও পাইল না। এমন কি জ্যোষ্ঠা বিতাগও পাইল না। অতএব এই অমাবস্তাকে 
জ্যে্ঠাঅমাবন্তা বা ইন্ত্রদৈবত অমাবন্তা কোন ক্রমেই বলা যায় না। ম্বতরাং ১৯৩৫-৩৬ 
সালকে ঘুদ্ধ-বৎসরের সদৃশ বৎসর বলা যাইতে পারে না। ইহাই মান-বৎরের ভ্রান্তি। 

দ্বিতীয়তঃ ধীরেন বাবু তীন্মগ্রয়াণ এবং যুদ্ধ-বৎসরের উত্তরায়ণ দিবসের সদৃশ দিবস ১৯৩৬ 
সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী দেখাইয়াছেন | এ দিবসে বাংল! মতে ১৬ই ফাল্গুন এবং চান্দ্র ফাল্গুন 
শুক্লাষ্টমী। ধীরেন বাবু ইহাকে মাঘী-শুক্লা্টমী বলিয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন। ইহা! 
কোনক্রমেই হইতে পারে না। ১৯৩৫ অবেের ৩র! ফেব্রুয়ারী তারিখে যে চান্দ্রমাঘ আর্ত 
হইয়াছে তাহার প্রতিপদে ধনিষ্ঠাদি মিলিয়া যাইতেছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও টৈতামহ 
সিদ্ধান্তমতে এই প্রকার মাঘ হইতেই পঞ্চবত্রাত্মক যুগ বৈদিক ও বেদাঙ্গীয় কালে আরম্ত 
হইত। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের ৩০ মান অতীত ন| হইলে একটি অধিমাস আসিতে পারে না। 
নুতরাং মাঘসিতাদ্য উক্ত ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ঠিক ১২ চান্দ্রমাস পরে অর্থাৎ ২৪শে জানুয়ারী 
১৯১৬ অবে'হইবে। কাজেই মাঘের শুক্লাষ্টমী ২১শে জানুয়ারী (১৯০৬) পড়িতেছে। 
সুতরাং ধীরেন বাবু যে উক্ত দিবসের একমাস পরে অর্থাৎ ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ফাল্গুন 
শর্াষ্টমীকে মাঘ শুক্লাষ্টমী বলিয়া বুঝ|ইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা নিতান্তই অবলম্বন-বিহীন। 
ভারতযুদ্ধকাল নির্ণয় করিতে হইলে অন্ততঃ ১৯২৯-৩* অন্কে মানবৎসর বলিয়া গ্রহণ 
করিতেই হইবে। এই মান-বৎসর এবং ধীরেন বাবুর ৯৬ দিন অবলম্বন করিলে যুদ্ধবর্ষ ৩৫৫৯ 
শ্রী পূর্বের আসন্ন হয়। ন্ুৃতরাং ধীরেন বাবু ৩১০২ শ্রী” পু" প্রতিপন্ন করিবার জন্ত যে সকল 
যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার কিছুই সারবত্বা নাই। 

ভারতযুদ্ধকালের চতুর্দশরাত্রি যুদ্ধের যে বর্ণনা ঞ্ুবসত্য বলিয়া আমাদের প্রতীতি 
হয়, তাহা ধীরেন বাবু কবিকল্পন! বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়! উড়াইয়৷ দিতে চেষ্টা করিয়ছেন। 
চতুর্দশ দিবসের অধরাব্রির পর সৈম্থগণ যুদ্ধে ক্লান্ত ও নিদ্রাভিভূত হ্ইয়া যুদ্ধে সম্পূর্ণ 
অপারগ হুইলে অঙ্্নের কথামত চক্দ্রোদয়কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রহিল*। এই ঘটনার 
অপলাপ করিলে মহাভারতীয় অন্ত কোন প্রমাণই গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না। এস্থলে 
“চন্ত্রোদয়োদ্ধতঃ স্থলে তিনি যে 'নিপ্রোখিতোদ্ধতত অপপাঠ স্থষ্টি করিতেছেন তাহ 
আমাদের নিকট নিতান্তই হান্তোদ্রী সক বলিয়া মনে হইতেছে। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে ধীরেন বাবু কতকগুলি ত্রান্তবস্ত অবলম্বন 
করিয়া! ভারতযুদ্ধকালকে তৎকথিত “সর্বভারতীয়” মতাম্থুযায়ী যে ৩১০২ অব স্থাপন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা! নিতান্তই ভিত্তিহীন বলিয়! বিফল হইয়।ছে। গ্রহণাদি ও গ্রহ্থাবস্থান 
প্রভৃতি যাহা উৎপাতলক্ষণমাত্র তাহাই আশ্রয় করিয়া ধীরেন বাবু অসত্যকে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্বত্র অপব্যাখ্য] দ্বারা প্রত্যেক বিষয়কে প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে ত্র 
করিয়া নিজের বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং গ্রুব সত্য ঘটনাঁকেও ম্বমতপোষণের 
নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতেছেন । এই সব কার্যদ্বার] সত্যকে লাভকরা সুদূর পরাহত। আমরা 
এপর্যন্ত ধীরেন বাবুর দোষই দেখিয়াছি, কিন্তু একথা স্বীকার্থ যে তিনি গণিতকুশল, শ্রমশীল 
ও ব্যবহারাজীবসদৃশ নিতাপ্ত ঘূর্বল পক্ষেরও সমর্থন কুশল। এবিষয়ে আমি আর আলোচনা! 
করিতে ইচ্ছা করি না!। 

* দ্রোণপব? ১৮৫ অধ্যায় দ্য 
৩৪ ০০৯০৫০- উনি 



উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় 
প্রীযতীজ্্মোহন ভ্টাচার্য এম্. এ. 

[ টে ] 

১৮২৫--১৮২৬ খাঃ 

১২৩২ বঙ্গাব 

বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রাচীনতম বাঙলা সংবাদ পত্র “বাঙ্গাল গেজেটি”র প্রকাশক গঙ্গা- 

কিশোর ভট্টাচার্য কতৃক মু্রিত সচিত্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির কথা আমর! সকলেই অবগত আছি। 

গঙ্গাকিশোর ১২৩১ বঙ্গাবঝে একখানি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই অভিধানের সংবাদ 

লং এর তালিকা অথবা বাঙলা! গতর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২, ৩২ ও ৪১ সংখাক সংগ্রছে নাই। 
এই অতিধানের একখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের “সদানন্দ-জয়দুর্গী গ্রন্থাগারের” 

“সচ্চদানন্দ সংগ্রহে” রক্ষিত আছে। আলোচ্য অণ্ভধানখানির নাম “শব্দার্ণব”। ইহ 

«ভগবান অমর লিংহ কৃত শভিধান অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া! শবার্ণব নাম 

রাখিয়া”-মুদ্রিত হইয়াছে । “অমরকোব"--অবলম্বনে যে কয়েকখানি বাঁঙল] অভিধান 

১৮০* শ্রী; হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, আলোচ্য অভিধান গস্ভবতঃ 
তণ্মধ্যে দ্বিতীয়। উত্তরপাড়ার গীতান্বর মুখোপাধ্যায় সম্কলিত শবসিক্ধুই অমরকোব 

অবলম্বনে মুদ্রিত প্রথম বাউলা অভিবান। আলোচ্য অভিধানের শব সংখ্যা প্রায় 

১৮ হাজার। শব সমূহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া মুদ্রিত। 
এই অভিধানে “হ* বর্গের পর “ক্ষণ বর্গের শব্ধ স্থান পাইয়াছে। নিম্নে আলোচ্য অভিধানের 
গ্রথম পৃষ্ঠা হইতে প্রথম ১০টা শব্ধ ও তাহাদের অর্থ যথাযথ উদ্ধৃত হইল। 

১। অঃ। অ। পুম্লিঙ্গ। বিষুণ। আগছ্য অক্ষর স্বরের | শবের প্রথমে 

হইলে নিষেধার্থে বোধ হুয়। ইহার উচ্চাবণ ক হইতে হয়। 
২, অকরণ” অ ক্লী” অভিশাপঃ ৩. অকুপারঃ অ পু* সমুদ্রঃ 

৪. অ*কোঠঃ অ পু” কাল আঁকড়। বৃক্ষ ৫. অখণ্ডঃ অত্রি সকল 

৬. অখাতঃ অ ক্লী' দেবখাতঃ ৭, অখিল" অন্তর্রি সকল 

৮. অগঃ অ পু* পর্বতঃ বৃক্ষ: ৯. অগদঃ অ পু* ওষধ 
১০, অগ্রযৎপাতঃ অ পু* উন্কাপাতাদি 
নিয়ে আলোচ্য অভিধানের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল $-_ 

“উরপ্রদুর্থা/শরণং/তগব।ন্ অমরসিংহ/কৃত/অভিধান অকাঁরাদিক্রমে/তাবায়/বিররণ করিয়া 
শব্দার্ণব/নাম রাখিয়'/প্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য/দবারা/বহরায় ছাপা হইল/সন ১২৩২ শাল/”প,* ৩৬, 
+1 আকার ৭£%১ ৫২” ইঞ্চি | 
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১৮৩৯--১৮৪০ থীঃ 
১২৪৬ বঙ্গাব 

ণ্বাঙ্গাল গেজেট” প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মপল্লী “বহর!” গ্রামে মুদ্রিত 
শব্দাবের উল্লেখ আমর! ইতঃপুর্বে করিয়াছি । উজ্জ গ্রামের “বাঙ্গাল গেজেটি” যন্বালয় হইতে 

প্রকাশিত অপর একখানি বাঙল! অঠিধানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের নাম 

“বঙ্গতাযাভিধান” | ইহা! ১২৪৬ বঙ্গান্ধে “শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক বহর! গ্রামে 

ুদ্রান্কিত”? হয়। এই গ্রস্থের উল্লেখ লংএর তালিকা অথবা! বাঙলা গতর্ণমেন্টের নধিপত্রের 
২২, ৩২ ও ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে নাই। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠায় ছুই কলম করিয়া শব ও 
তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রতি কলমের জন্য পৃথক পৃষ্ঠান্ নির্দেশ করা আছে। 

সমগ্র গ্রন্থের পৃষঠাঙ্ক ৪২২ অর্থাৎ ইহা ২১১ পৃষ্ঠায় সম্পর৫। ইহার শব্ষসমূহ অকারাদি বর্ণাহুক্রমে 
সজ্জিত। শবসংখা। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাত্র । আলোচ্য অভিধানে বহু দেশজ শব 

স্থান পাইয়াছে, তবে সংঙ্কতমূলক তদ্তব এবং তত্মম শবের সংখ্যাই অধিক। নিয়ে দৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
আলোচ্য অভিধানের কয়েকটা শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল-.- 

১. অই, পুর্বস্থত, সনুখস্থিত বস্তু, পৃ ১ ২. কদলী, মোচাফল, পৃ' ৭৩ 

৩, খদির, বৃক্ষ বিশেষের নির্যাস, পৃ" ৯৯ ৪. গণিনী, গুধিনী, পৃ' ১০৫ 
৫, চিকুর, কেশ, পৃ' ৯২২ ৬. নাগরী, বতৃত্বাদি গুণ বিশিষ্ট 

রসিকা স্ত্রী, পৃ" ১৭৮ 
৭ পাতা ক্ষীণ, তরল, অল্পভার পৃ* ২০৬. ৮. বৌদ্ধ, নাস্তিক বিশেষ পৃ" ২৪৬ 

৯, ভাশুর, পতির জেষ্ঠ ভ্রাতা] পৃ" ২৫৪ ১*. হালি, নৌকা চালনের 

নিয়ামক দও, পৃ" ৪১৪ 

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্ত্র যথা £-- 

“ী্রীহূর্গা ॥/ শরণং॥ / বঙ্গভাষাতিধান ॥ / অর্থাৎ /বালকদিগের শিক্ষার্থে / 
অকাঁরাদি ক্ষকারান্ত শন্দ অন্ুলোমে / তদর্থ তন্তাষায় বিস্তাস পুর্বক / ৬গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য 

মহাশয়ন্ত / বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে / শ্রীমহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় / কতৃক / বহর গ্রামে মুদ্রান্কিত 

হুইল / বঙ্গাব্দ ১২৪৬ সংখ্যক / দানিশাব ৮৯ সংখ্যক /” পৃ"-৪২২, আকার ৫ ১৭$” & ইঞ্চি 
১৮৪৩ খীঃ 

১৮২৮ হরীষ্টাবে মুদ্রিত মার্শম্যানের ইংরেজী বাঙলা অভিধানের সন্ধান আমরা জানি। 
এই অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯ খ্রষ্টাবে প্রকাশিত হয়। ১০১১ বৎসরের মধ্যে একই 
অভিধানের পর পর তিনটী সংস্করণ হওয়ায় ইহার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। 
এঁ সময় কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান স্কুলবুক সোসাইটির কতৃপিক্ষ অললমূল্যের অথচ সকল প্রয়োজনীয় 

শবে পূর্ণ স্থলের ছাত্রদের উপযোগী একখানি ক্ষুদ্র অভিধানের জন্ত মার্শম্যানকে অনুরোধ করেন। 

* এই গ্রন্থের একখও কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়-গ্রন্থাগারে আছে। 



৫৩৪ _ শ্ীভারতী ' [২য় বর্। ৯ম সংখ্যা 

মার্শম্যান তাঁহার ইংরেজী বাঙলা বুহৎ অভিধানখানিকে অবলঙ্গন করিয়া আলোচ্য অভিধান 

সম্কলন করেন। ইহার মূল্য ১* নির্দিষ্ট হয়। এই অভিধানে শিক্ষার্থীদের সচরাচর প্রয়োজনীয় 
গ্রায় সকল শব্ই স্থান পাইয়াছিল। মার্শম্যান আলোচ্য সংক্ষিপ্ত অভিধানের ভূমিকায় ইহা 

সন্কলনের কারণ উর্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ভূমিক1 উদ্ধত হইল। 
+/515 11606 10211195065: ০০010101150 10: (06 0188 ০01 50110015 ৪ 026 

81505501010 ০01 05 0810065, 01211501510 9০110091 73001 9০০15) 10 1515 8:2101015 

£01 015. 00112586101 01 ৪ 101061011815 ০1 91181151 01103511510105 01010 0109৩ 100 

11 56, 9110 82. 01106 12101) 1010116 ৫0118 ড11117111 025 1069115 01 016 1900:৩1 

01859 06 9001051165, 16106509127 11609555175 (12৩166019 6০0 1655156১111 502) 2368.50116) 

(75 010111915 1015 01 00101102601, 2110. 00 1520196500৩ 5126০010116 7001 15 10 

01106, [76110671195 10611 001180 (0 00:91] 0115 10111106101 0৫91১129, 10 

(75275906556 50506 ০0100901015 100 005 0011 01 015 101000091) 8110. 00 11101 

€11৩ 56160601017; 01 (11610 10 6105 11101] 615 11161 00103 11005 16010176010 

06 50110191 111 615 2150 56875 01 1115 50110155. 7 0050) 1106561) 16 আ111 

5৪ 10101110 10 ০0110811129 01686 ৪, 10101)61 01 ০105, 83 ০0010 11 170 ৪001:06৫ 

601 075 101162 ঠিয৫ 01] 00 010 4 0২01099১910 2. 010181651, 

0101) ০, 11215111021), 

96181119016) 1100 9১৮ 1843. 

এই অভিধানে শব্দ ও তাহাদের অর্থ সমন্বিত প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে “৩০০! 
10156191975 1720811515 ৪20. 351189169- এরূপ লিখা আছে। এই অভিধানে গ্রদত্ব 

বিভিন্ন ইংরেজী শব্দের বাঁঙল। প্রতিশব্ব লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহার বৈশিষ্ট্য ধর! পড়িবে। 

ইহাতে বহুশব্দ পরিত্যন্ত হইয়াছে । অধিকন্তু ইংরেজী শবের বাঙল! প্রতিশব্ষ নির্দেশ 
করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে অল্প মংখ্যক প্রতিশব দেওয়া! হইয়াছে । আলোচ্য অভিধানের 

নিদর্শন স্বরূপ গ্রথম পৃষ্ঠার দশটা শব্দ ও ত'হাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল-_- 

/1১9010 ৪৫. পশ্চাৎ 2. £40810 0: 416 ৪৫. পশ্চাৎদিক 

41051591505) 5. নমস্কার প্রণ।ম 4, 41921200109 ৮, ৪. ত্যাগ-ক, ছাড় 

5. 40811001050) ৪, ত্যক্ত) পরিত্যক্ত; 6. 98200021610 5, ত্যাগ 

ক্/1016, ভর, ছুষ্ট, কদাচারী 
7, 40856) ড, ৪. নীচ-ক, নঅ-ক 8, 410959106101) 9, নীচীকরণ, নম্রতা 

9, 4108911) ড. &. লজ্জিত-ক, অপ্রস্তত-ক 109. 495 ৪, নুযন-ক,। লাঘব-ক, 

কমা, ছাড়। 

এই অভিধানের আখ্যাপত্র যথা £-. 

+4১/10100018157/208119 800 83612816,/501 016 855 ০ 50110019,/01010 

145 95181010015 702595%/1843.1, 17211 9125, 72৮ 4$ 2101565, 



বৈশাখ ১৩৪৭] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৫৩৫ 

১৮৩৭ খীঃ 

প্রবত কের ১৩৪৪ বঙ্গাব্বের পৌব সংখ্যার ৩২২-৩২৩ পৃষ্ঠায় মার্শম্যান সন্ধলিত একখানি 

ইংরেজী-বাঙলা অভিধানের পরিচয় গ্রকাশিত হুইয়াছিল। তাহাতে এই অভিধানের গ্রথম 

ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধত হয় এবং ১৮৪৭ ত্রীষ্টাবে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণের শুধু 

উল্লেখ করা হয়। বতমানে চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ড অভিধান দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছি। 
নিম্নে এই খণ্ডের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল । যথা £_ 

4511015009038151011175 350£8155  [4972£0855./501, [77081151৪20 

1350£9155./601110 13010100./951900101:/9010 ৪% 005 791:559) ৪0. ৪150 09 1, 

5, 1)1:0281109/400 5 811 005 011001091 30905 5511515 117/0810669,/1847./” 100, 

499, 5155, 8৮ 6 1201065,8 

১৮৫১ থী,ঃ 

মার্শম্যান সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙলা অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র ইতংপূর্বে 
মুদ্রিত করিয়াছি। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮২৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৯, তৃতীয় 

সংস্করণ ১৮৩৯) চতুর্থ সংস্করণ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ ্রীষ্টাৰে মুদ্রিত আলোচ্য 

অভিধানের একটা সংস্করণ দেখিয়াছি। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা 175 7361001 
বলিয়া নির্দেশ করা আছে। সম্ভবতঃ পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রণ করিতে যাইয়। অ্রমক্রমে 

71605 41607. এর স্থলে চ15 110০5 মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণের শব সমূহ 
ও চতুর্থ সংস্করণের শব্ধসমূহ প্রায় অভির শুধু স্থল ভেদে কয়েকটী নূতন শব স্থান পাইয়াছে, 
কয়েকটা শব্দের অর্থে ও সামান্ঠ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিয়ে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধত হইল-- 

£4১/10100018151/01/775 35188165 1481180855/ড0,  11,/77781150 2120 

1361188165,/51750 130101021,/9512100015:/7211650 80 015 9912101)075/017011010900 

7655./1851./00, 338, আকার ৮২৮৮ ৫৯ ইঞ্চি | 

১৮৬৪ ভ্রী? 

সোমপ্রকাশের ১২৭১ বঙ্গাবের ২৮ অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় "শ্রীইন্্র- 
নারায়ণ ঘোষ” স্বাক্ষরিত এক পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। এই বিজ্ঞাপনে 
শবসিদ্ধু অতিধানের উল্লেধ পাইতেছি। ইহার পৃষ্ঠ মংখ্য। ৬০*, মূল্য ২.। ইহ সভাবাজারের 
ইন্ত্রনারায়ণ ঘোষের দৌকানে প্রাপ্তব্য। এই অভিধানের কোন সংখ্যা এ যাবৎ দেখি নাই। 

গ্রন্থ সন্কলয়িতা কে ছিলেন তাছাও নিঃসন্দিগ্চতাবে জানা যাইতেছে না। এই বিজ্ঞাপন 

* এই গ্রন্থের একখণ্ড প্ররামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। : . . ট 

1 এই খও দারিকেলঢাঙগ। ভার গুরুদাস ইন্টিটিউট গ্রন্থাগারে রহিত আছে। 



৫৩৬ প্রীভারতী [২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা 

১৮৬৪ ্রীষ্টাব্ের ১২ ডিসেম্বর তারিখের সোম প্রকাশে পাইতেছি | সেইজন্ত আলোচ্য গ্রন্থকে 
১৮৬৪ খ্রীন্টাবে মুদ্রিত গ্রন্থ পর্যায়ে উল্লেখ করা হইল। নিয়ে বিজ্ঞ(পনটী উদ্ধ'ত হুইল। যথা :- 

“বিজ্ঞাপন” 

স্ন্দসিহ্ধু অভিধান্ন 

৬** শত পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ শব্বসিদ্ধু নামে একখানি স্ুবিস্তীর্ণ নবাতিধান মুদ্রিত হুইয়! 
বিক্রয়ার্থ প্রপ্তুত আছে; ধাহাদিগের প্রয়োক্গন হইবে তীহারা কলিকাতা শোভাবাজারের 

বটতপার উত্তর শ্রীইন্ত্রনারায়ণ ঘোষের ২৪৫ নং দোকানে তত্ব করিলে নগদ মূল্যে প্রাপ্ত 

হইবেন । মুল্য ২.টাক] মাত্র। 
বটতলা প্রইন্ত্রনারায়ণ ঘোষ । 

১৮৩৬৭ গ্রীঃ 
শ্রীভারতীর বতমান বর্ষের [দ্বিতীয় বর্ষের ] তৃতীয় সংখ্যার ১৬৯ পৃষ্ঠায় ১৮৬৭ ্রীষ্টাবে 

মুদ্রিত কেশবচন্ত্র রায় সঙ্কলিত “শব্দাবলী” নামক অভিধানের উল্লেখ করিয়াছি। এই 

অভিধানের এক খণ্ড ইত্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে আছে। আখ্যাপত্র হীন একখণ্ড গ্রাহক 

জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের "সদানন্দ-জয়দুর্শ। গ্রন্থাগারের” প্সচ্চিদানন্দ সংগ্রছে* পাইয়াছি। 

এই অভিধানের শব্ধপংখ্যা আম্মানিক পচিশ হাঞ্জার। ইহার শব্ধ সমুহ প্রতি পৃষ্ঠায় ছুই কলম 
করিয়া বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ক্ষি* বর্গের শব্ধ সমূহ “হ' বর্ণের শবের পর মুদ্রিত হুইয়াছে। 

ইহাতে প্রতি শবের পাশে সেই শব্দের লিঙ্গ এবং শব্দটা বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর 

তাহ! সাক্ষেতিক চিহ্ন দ্বার! নির্দেশ করা আডে। ইহাতে বু দেশজ শব্ধ ও স্থান পাইয়াছে। 

আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২; আকার ৫৮১৮২ ইঞ্চি। 
ইত্ডিয়া৷ অফিস গ্রন্থাগারের গ্রন্থ তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় 

এই অভিধানের নিয়োক্ত উল্লেখ আছে-_ 

44591১5৮017) [35 [9995%9017811018. 185৪. 079. 432, ৫91011606, 1867 নিয়ে 

আলোচ্য অভিধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা শব্ষ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধত হইল। যথা £- 

৯। অবকুঞ্চন, ক্লীং বক্রকরণ। পৃ ২২। ২। আধলি, ক্লীং অর্ধমুদ্রা। পৃ” ৪*। 

৩। একলাছুকলা, বিং একাকী দ্বিতীয় রহিত, ত্রিং বিং এক বা৷ ছুই । পৃণ ৬৩। 

৪| কাফরি, পুংস্ত্রীং আফরিকাদেশস্থ লোক। পৃ* ৮০। 
&| খাবলা, ্লীং কবল, গ্রাস 3 মুটা। পৃ* ১০১। 
৬ গেঁড়ি, স্ত্রীং গুগলি। পৃ* ১১৪। ৭। চেলুনী, স্ত্রীং তপু ল প্রক্ষালনোদক। ১৩১। 
৮। ছেপ, ্লীং নিষ্ঠীবন, ধুধু, থুক। পৃ* ১৩৫। ৯। জেঠাই, স্ত্রীং জ্যেষ্টপিতৃব্য পত্থী। পৃ* ১৪৪। 

১। ঢিপী, পুং উচস্থান, স্ত,প) রাশি। পৃ” ১৫৯। 



পশ্চিম রাড় আবিষ্কত লেখ-মাল। 
প্ীহরিদাস পালিত, বিগ্ভাবিনোদ ও প্রীনারায়ণ রায় বি. এ, বিদ্ধাবিনোদ 

আমরা প্রৌঢ-রাড়* দেশের এতিহাসিক (প্রত্বতাত্বিক ) বিবরণ সংগ্রহের জন্য 

“বাঁড় প্রতিহসিক সঙ্গ” নাষে একটা অনুসন্ধান কর্মকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । পশ্চিম বংগের 

অধিবাসী--মাতৃভূমির সেবকগণ--এই সঙ্বের কর্মী। তাহারা স্ব স্ব গ্রাম ও পারিপাশ্থিক পল্লী 
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। বৎসরে একাধিক বার সমবেত হইয়া সংগৃহীত বিষয়ের আলোঁচন। 

কর! হয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন এক বিষয়ের অনুসন্ধানে কেহ লিপ্ত নহেন। এই 

সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম-এ বিগ্ভাবৈতব মহাশয়ের আদেশ ও 
নির্দেশ মত সুকল কার্য হইয়া থাকে । 

কিছুদিন হইল গ্রাচীন লিপির সন্ধান পাওয়া যায়--বীকুড়ার বেহারিনাথ পাহাড়ে! 

সেই লিপি অন্ুরপ লিপি ফিদ্ধু সত্যতার ইতিহাসের আবিফত মুদ্রালিপির সমতুল্য দেখিয়া 

মনে হয়, রাড়দেশ যখন প্রাচীন সভ্যঙজনপদ, তখন এদেশে সৈম্ধবী-লিপি তুল্য লিপি নিশ্চয় 
পাওয়। যাইবে। এই আশা লইয়া অনুমন্ধননে ব্রতী হইয়া, প্রথমে বীাকুড়া জেলার উত্তর- 
পশ্চিমস্থ দামোদর নদ তীরব্তাঁ কুজকুড়া! গ্রামের শ্রীক্ত সুাদ পসারী (বতণমানে মৃত) মহাশয়ের 

সুযোগ্য পুত্র শ্রীধুত গদাধর পসারী (গন্ধবী) মহাশয়ের বাটির মহিলাদের পৌষ সংক্রান্তি 
উপলক্ষে মকর-ব্রত কালে যে আলিপনা চিত্র করা হয়, তাহা প্রাপ্ত ভই। প্রতিবৎসর পৌব 

সংক্রান্তি উপলক্ষে মহিলার! ( ৯ম চিত্র) যে অঙ্কন করেন, তাহারই চিত্র গদাধর বাবুর ভ্রাতৃ- 

বধু স্বহস্তে অঙ্কন করিয়া দেন। সেই চিত্র-লিপিই প্রথমে প্রদত্ত হইল। তিনি ইহার অর্থ 

কিছুই অবগত নহেন, পূর্ব পূর্ব গৃহিণীগণ এই চিত্র অঙ্কন করিরা মকর সংক্রান্তিব্রত করিয়া- 

ছিলেন, বত'মানে সেই চিত্র অঙ্কন করিয়া ব্রত-পূজা বরা হয়। এদেশে এখন এ গ্রকার 
লিপি প্রচলিত নহে। কোন্ কাল হইতে এই লিপি এই বংশে গ্রবতিত হুইয়া, এখনও প্রচলিত 

রহিয়াছে। ইহাই এই ব্রত-লিপির বিশেষত্ব এবং প্রত্যক্ষগ্রমাণ। এই লিপির গ্রচলন-কাল 

অবগত হইলে, এই বংশের প্রাচীনত্ব প্রমণিত হইবে। পৃবের লোকেরা এই ব্রত-লিপির অর্থ 

* রাঢ়_শব্দের ব্যবহার ন। করিয়! রাড় শবের ব্যবহার করা হইল। রাঢ় শব্দ সংস্কৃত বৈয়াকরণ-সথ্ট পদ 

বিশেষ | এই শব্দটি নিন্দনীয়, যেহেতু ইহা “রহ” ধাতুজ, নিষেধঅর্থক। রাড়, (পুনস্্ী- ঢা “রহ-কম “ঘঞ৮ ). 

গঙ্গার পশ্চিম অংশের বগদেশ ৷ রহ ধাতুর অর্থ ত্যাগ, বৈদিক গ্রন্থে রাড় দশে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত বৈদিকগণের প্রবেশ 

নিষেধ ছিল। তীহার! এদেশকে ত্বণা! ও নিন্7া করিতেন। এইজন্য এদেশের নিষেধ অর্থক্ অবজ্ঞাস্থচক নাম 'রাঢ' 

রাখিয়াছেন। দেশের লোকে মাতৃভূমিকে সংস্কৃতের রাঢ় না বলিয়! 'রাড়' বচলে। রাড়বাসীদের রাঢ় বলা কতব্য 

নয়। অর্থিকত্ত গৌরক্ষবিজয্নে ডঁড়, এবং ময়নামতীর গানে রাড় শবের ব্যবহার আছে। এদেশবাসীর! রাড় বলে। 

৬৮--৪ 
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জানিতেন, দীর্ঘকালে লিপি ও ভাষার পরিবতর্ন হওয়ায়, এই লিপি অচল হুইয় গিয়াছে এবং 

লিপিক্কত ভাষাও অজ্ঞাত হইয়! গিয়াছে। 

বতগ্মানে পৃণ্য কর্ম বোধে, লিপিমালা চিত্রিত করিয়া ব্রতপৃজা করা হইয়া থাকে। 
এই লিপির গ্রচলন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পাঁরে না। মকর-ব্রত চিত্রলিপির একাধিক 

চিত্রিলিপি সৈন্ধাবী-মুদ্রায় দৃষ্ট হয়। এই হেতু ধারণ! হয়__সৈম্ধবী লিপিতুলয লিপি রাড় দেশে 
একদা! সুগ্রচলিত ছিল । এই লেখমালায় সাময়িক বংভী-লিপি এবং এদেশে ব্যবহৃত প্রাচীন 

নাগ-্লিপির ( খরোষ্ঠীপূ্ব আগ্ভলিপি ) বিগ্বমান থাকায় বিবেচিত হইতেছে যে-_রাড় দেশে 
তথাকালে একপ্রকার মিঅ-লিপির বিশেষ ব্যবহার হইত। 

ব্রতলেখমালা অবলগ্নে মনে ধারণা হইল, পশ্চিম-রাড়ে, সুপ্রাচীন রাড়ী লিপির 

সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্ররুতপক্ষে আমাদের আশা সুফল প্রদান করিয়াছে । আমরা যতই 
দচতাবে পুঙ্থা নবপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান আ'রস্ত করিলাম, ততই এক একটি করিয়া প্রাচীন লেখমালার 

সন্ধান পাইতে লাগিলাম এবং উৎসাহ প্রবধিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে-যেস্থানে 
একাধিকবার গিয়াছি, তথায় প্রাচীন লেখ-মালা প্রত্যক্ষ গোচর হইল। একাগ্রতাই সফল 
দান করে। দেখার মত দেখিতে শিখিলে অনেক কিছু দেখা দেয়। যতই অনুসন্ধান করা 
হুইল, ততই একগ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে একাধিক লেখমাল'র চিত্রাবলী নয়নগোচর হুইল। 
এই প্রকারে একাধিক আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে ও সন্ধান মিলিতেছে। 

নাগপুর যাদুঘরে একটি গজ-লক্ষমী চিত্রে “লছমীয়* শব গ্রাচীন অক্ষরে ক্ষোদিত আছে, 

উক্ত লিপি-চিত্র সৈম্ধবী-সুদ্রীবিশেষে উৎকীর্ণ দেখা যায়। পশ্চিম রাড়ে আবিষ্কৃত পক্ট-লিপি 

ও অপরাপর চিত্র-লিপির লিপি মধ্যে অধিকাংশ অঞ্গর, সৈম্ধবী মুদ্রায় দেখা যায়। অতএব 

একদা! মহেন্জোদাঁড়, হুড়প্লায় যে লিপির প্রচলন ছিল, ঠিক সেই লিপিমালার গ্রচলন, এই 
পশ্চিম রাড়ে প্রচলিত ছিল। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রাঁড়ে আবিষ্কৃত লেখ-মালা, একদ! 

রাঁড়ী বাংলা লিপি ছিল। মীর্ঘকালে লিপি-চিত্র ভেদ হইতে হইতে যে পরিবতিত রূপ লাত 

করিয়াছে, তাহাই বতমান বাংলা-লিপি। বাংল! বর্ণমালার আছ্ারপের আবিষ্কার হুইয়াছে। 

বাংলাতাষার প্রাথমিক রূপ,_ ক্রম অভিব্যক্ত লিপিমাল!র সাহায্যেই অবগত হইবার উপায় 

আবিষ্কৃত হুইয়াছে। প্রাচীনকালের বাংলা ভাষা ও বাংল! অক্ষর, বত মান কালের মত ছিল 

না। প্রাচীন লেখমালার আবিষ্ধারে প্রাচীন বাংল! ভাবারও খবর পাওয়া গিয়াছে । অতি 

প্রাচীন বাংল! ভাষার আদর্শ গ্রাপ্তির অন্ত কোন উপায় ছিল না। এই প্রাচীন রাড়ী লেখ- 

মালার আবিষ্কারে, প্রাচীন রাড়ী বাংলা তাষাঁরও আবিষ্কার হুইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত 

লেখ-মালাগুলির চিত্র-রূপসহ পাঠ ও অর্থ প্রদত্ত হইবে। 
নন.আলিক্ষত.লেখমাল। পালেল্প পল্িচস্ত্ 

মাঁগধী-বংভী-লিপি, পূর্বলিপি, সৈষ্ধবী ও রাড়ী-লিপি--বংভীলিপির সুপ্রাচীন রূপ 

বড়লী শৈলের জৈনলিপি, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন উহা প্রায় ৪৪৩ খ্রী” পৃ* অবের 
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খোদিত। পিপরাবাব ভন্মাধার তাও লিপি ভগবান্ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । এই ছুই লিপি 
ংভী লিপির প্রাচীন রূপ বিজ্ঞাপিত করে। বংভীলিপি ষে প্রাচীন লিপি হইতে অভিব্যক্ত 

হইয়াছে, সেই লিপি সৈদ্ধবী ও আগ্ঘরাড়ী লিপি। দৈম্ববীলিপির প্রবরতনকাল ও রাড়ী 

আগ্ভলিপির কাল সমসাময়িক । নাগলিপি ১ রাড়ে প্রচলিত ছিল। বংতী ও নাগলিপির 

সাহায্যে, আলোচ্য নব আবিষ্কৃত রাড়ী লেখমালার পাঠ উদ্ধার কর! হইয়াছে । কিন্তু ভাবার্থ 
অবগত হওয়া গিয়াছে কেবল ধাতু শব্দ অবলম্বনে, নচেৎ ছু-চার হাজার বৎসর পূর্বের ভাষা 
ও তাষাগত অর্থ পাইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। তথাকালের তাঁষা, -লেখমালায় ধৃত রহিয়াছে । 

লেখমালার এক-একটি শব পদ, ধাতু স্থষ্ট শব্দ বিশেষ, সুতরাং ধাতু অর্থ অবলম্বনে ভাবার্থ 
প্রকাশ পায়, অন্ত উপায়ে নয়। রাঁড় আগ ভাষার শব পদাদি, সংস্কত বৈয়াকরণ কৃত নয়, 
ইহা ধাতুসহ ধাতু শব্ষের যৌগিক শব্দ বিশেষ। স্বভাবে ধাতুযোগের শব, সংগ্কতের পদপ্রকরণ 
অন্ুবর্তী নয়। ২ 

১ম*চিত্র ধৃত লেখমালার এক একটি চিত্র অবলগ্থনে, এবং সেই চিত্র কোন্ অক্ষর 

তাহা যেরূপে নির্ণয় করিয়াছি, তাহা একাধিক চিত্র বিবৃতি দ্বারা উল্লেখ করা হইল। 

প্রত্যেক চিত্রের ব্যাখ্যান দিতে হইলে, গ্রবন্ধের আকার বৃহৎ হুইবে বলিয়। দেওয়া হইল ন]। 
সমগ্র পাঠটি দরিয়া) ভাবার্থ প্রাপ্তির উপায় নিদেশি কর! হইবে এবং সমগ্র পাঠের ভাবার্থ 

লিখিত হইল । 

নিনপিচিজ্র-পব্রিচস্ম হা হিব্বৃত্ি 
(১ম চিত্র) 

আলোচ্য লেখমালার প্রথম ছত্রটিতে ১২টি চিত্রলিপি আছে। দ্বিতীয় ছত্রে প্রায় 

সেইরূপ। তৃতীয় ছত্রে ২টি । প্রথম ছত্রের ১ম, ৪র্ঘ ও ১১শ চিত্র তিনটি যৌগিক। ১ম 
চিত্রটির মধ্যরেখা বাদে বংভীর ম বর্ণের প্রায় সদূশ, তবে বংভীর ম বর্ণটির নিয়াংশ প্রায় 
গোলাকার, নাগলিপির (খরোঠী পুর্ব ) ম টি, অর্ধচন্ত্রাকাঁর ছিল। উপরের চিত্রটি বংভীর গ 

চিত্রের বিপরীত সংস্থিত রূপ (এই প্রকার বিপর্যয় বর্ণ চিত্র রূপ প্রায় সকল প্রকার বর্ণমালায় 

দেখা যায় )। 

১ নাগলিপি-_-( বিত্রমখোল লেখমাল! ) খরোঠি লিপির পূর্ববর্তী; আদি লিপি। এই লিপি হইতে খরোতি- 

লিপি অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাড়ের বণিকেরা নাগলিপির ব্যবহার করিতেন। 

২ উদাহরণ যথা--"ভবতি' বা তী পদটি, রাড়ী প্রাকৃতে 'ভব+ অত+ই", তিনটি ধাতু শব যোগে প্রকট লাত 
করিরাছে। 

মং_ভবৎ (তী), তরি, স্ত্রী'-'ভাকর্তৃু-ডবতু"-উৎপাস্তমান। বর্তমান। ভ! এর আ-টি ড প্রত্যযার 
লোপ করিয়৷ ভবতু করা হইয়াছে। (ভর্বব! ভরব”। প্রাঃ ভব" ধাতু ছিল। 'ভব' শব্দে উৎপত্তি, স্থিতি । জলমৃত্তি 

শিব। সংসার, মঙ্গল ইত্যাদি ) সং ইহা_(তব)--“ভৃ-ভাবে অল্। বাং প্রাঃ-'ভব' ধাতু বিশেষ । ভূ (ভহিহব, তব্য) 

ধাতুজনক । আস্ প্রাকৃতে ও সংস্কৃত গোড়ায় এই প্রভেদ। ৯৯ হুত্রে ভবতী, বাংপ্রা তাহ! নয়। 



৫৪০ -. জ্ীভারতী [২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

ইহা! প্রাচীন রাড়ী লেখমালার 'গ' এবং সৈন্ধবী মুদ্রা! লিপিতে এই প্রকার একাধিক 
চিত্র আছে। মধ্যের দণ্ড রেখাটি-র। নাগ লিপির গ-টির দক্ষিণ অংশের পুচ্ছতুল্য অংশ 
পরিহারে আলোচ্য গ হয়। গ বর্ণের নিম স্থৃত অর্ধবৃত্তাকার চিত্রটি নাগীয় “য* লিপির অনুরূপ। 

এই প্রকার মিশ্র লিপি দ্বার] প্রপম যৌগিক বর্ণ টি লিখিত হইয়াছে, অতএব ইহার পাঠ মর, 
মগর, বা যগর হইতে পারে, তত্রাচ ভাষাগত “লক্ষণ” অবলগ্নে বলা যাইতে পারে, মগর পাঠই 
প্রশস্ত । সংবুক্ত বর্ণের পাঠ উদ্ধার ব্যাপারে নিয় হইতে পড়িতে হয়। ২য় লিপিটি বংভী ও 

নাগ লিপির হ তুল্য; রাড়ী লিপির হু এই প্রকার ছিল১। ৩য়টি-_রাড়ীয় প্রাচীন-ক। 
বৈগ্রাম লেখমালায় এই প্রকার ক খোদিত আছে, ইছাঁর 'ভষ্টারক" পাঠের ক এবং অলোচ্য 
ক-সমসাদৃশ্ত। গ্রাচীন রাড়ে এই প্রকার “ক' লেখার প্রচলন ছিল। বৈগ্রাম লেখমালায় 
ক বর্ণট, গুপ্ত (কুটল?) বুগের মাত্রাধুক্ত ক বর্ণের সমান, রাড় বংগের প্রাচীন ক ঠিক উক্ত 

প্রকার ছিল। 

৪র্থ চিঞ্জটি যৌগিক, ইহা নাগ লিপির অস্বর-বর্ণ তুপ্য, কিন্তু উপরের বামাবতবক্র 
অংশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গোল[কুতি বা অর্দ গে।লাকতি চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এই পুটুলিটি 

ম (সম্ভব), ইহার পাঠ অম বা ময় হইবে। 
১১ চিত্র--যৌগিক, ন।গীয় ষ (ঘুর্দণ্য য?) তুল্য, (নিয়ের ২টি বক্র রেখা বাদে ), 

ংভীয় য বর্ণ-টি ইহার বিপরীত সংস্কিত চিত্রর(য?)। এই যৌগিক চিত্রটির নিয় অংশ, 

প্রাচীন ক চিন্বযুক্ত। তঙ্জাচ বংভী ক বিশেষে, উপরের বক্র রেখাটি স্বর বর্ণের চিহ্ন বিশেষের 

যোগ বিজ্ঞাপিত করে। কে, এবং বৈগ্র!মী ক ধরিলে কো পাঠ হইবে কষ ক কয (ক্য?) 

সমগ্র ছত্রের পাঠ-“মগর (মর, যগর? ) হ-ক-অ (অস, ময় ?)--হ-ক-ক (ঠ1) রং-রং-র 

কে (কো? কষ,কয়-ক্য ?)-র” (মগর-হক অঅহ কক রং-রং-র-কে-র ) 

দ্বিতীয় ছত্রের দ্বিতীয় চিত্র যৌগিক-_নিয়ের অঙ্কুশ সদৃশ চিত্রটি (বিপরীতসংস্থিত 
ংতীর-ট ) বংভীর সময় বিশেষের__খ-_বর্ণতুল্য এবং নাগলিপির প্রায়-প বর্ণ সম। এক সময় 

নাগীয় এ-ম্বরবর্ণটি প্রায় উক্তরূপ ছিল, তত্রাচ প্রভেদের মধ্যে, ইহার শিরোদেশে একটি কষুদ্র- 

দণডরেখা যুক্ত থাকিত। ণ-বর্ণচিত্র, প্রায় অলোচ্য চিত্রের মত দেখায়। সম্ভব ইহা! নাগ-লিপির 

-৭(?), ইহার বামে ছুটি বিন্দু বিদ্যমান (সমতলে সংস্থিত ), বংভীর ই-স্বরবর্ণটি তিন-বিন্দু 
( এই ছত্রের দশম চিত্রতুল্য ) ছিল, শ্রীঃ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত, গুপ্তকাঁলে ইহা ছুইটি শূন্য বা 

বিন্দু আকার প্রাপ্ত হয়, প্রতেদের মধ্যে উহার উপরে একটি ক্ষুদ্র সমতল রেখা লিখিত হইত। 

নাগীয়-ইন্বর কখন বিন্দু-চিহ্নিত ছিল না। এই আলোচ্য বিন্বুছুটি সম্ভব-ই। উপরের চিন্বটি-হ 
সামান্ঠ রূপান্তর মীত্র। ইহা নাগীয়-_হ। অতএব ইহার পাঠ__-ণইহ (ইণহ?) 

তৃতীয় চিত্র-যৌগিক--গুর (যুর?)। «৫ম চিত্রটি--যৌগিক এবং জটিল,_নিম্নের 

১_নাগীয় হ হইতে রাড়ী বাংলার হ হইয়াছে, বংভী হইতে হয় নাই। 



বৈশাখ, ১৩৪৭ ] পশ্চিম রাড় আবিষ্কৃত লেখ-মালা ৫8১ 

ব্রিতৃজাকৃতি চিত্রটি গুপ্ত ব (প্রভেদের মধ্যে গুপ্ত-ব বর্ণে মাত্রাযুক্ত হইত ), অথচ কখন মাত্রাহীন-ব 
লিখিত হইত,-_নিয়ের চিত্রটা-“ব পাঠ ধরা হইল। উপরের চিত্রটিই-ম (নাগ?) অথবা 

রাড়ী-গ। মধ্যের রেখাটি-র। অতএব--বগর পাঠ হয় (এগর, গর? ), ৭ম চিত্রটি নাগীয়-্য 

( বংভীর-য, বিপরীত সংস্থিত ?) (ইষ)। 
ঈম চিত্রটি যৌগিক ও কুটিল-- (বংন্ীর বিপরীত সংস্থিত--ন, নাগীয়-ষ)-নিয়ের চিত্রটি 

নাগীয়-ট। পূর্ণপাঠ-ট৭। শেষ চিত্রটি বংহ্রীর_-ঠ। সমগ্র পাঠ-চণ (ণ্ঠ ?)-51 ২য় ছত্রের 
সমগ্র পাঠক ণহ (শিহ ?)-গুর-ক (কা? )-বগর-য-ইষ-ই-ঢণ-১* | 

১ম চিত্র 
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সমগ্রপাঠ 
“মগর-হক-আ-হকক-(ঠ)-রংরংর- কে (কেো1?)-র। 
ক (কা1?)-ণহ-গুর-ক ( ক?) -বগর-ষ-ইয-ই-ঢণ-ঠ ॥+% 

এই ভাবার রূপ-মগরকহ অহ কঠ (কট ?) রউরউ (রম-রম)-র-কষ (ক্ষ ?) রা (র)।% 

সংক্ষিপ্তবূপ--মগরক (ক?) অহ (হা?) কঠ (কট) রকে (রক্ষ?) (রা-্দানে )॥ 

ভাবার্খ 
হে মাগর্ক (মগরক ) কহ কট ( কৃচ্ছ জীবন ) র রঙ-( রম, রমরকে (রক্ষা কর)-দানে। 
বিশেষ-_হে মকর সংক্ান্তির দেবতা-_ব্রতের দেবতা--কচ্ছ জীবনকে রমণীয় হইবার 

দান দাও। সাধারণ ব্যাপক ন্বর্থ_হে হুর্গতি-নাশিনী দুর্গে! আমাদের কষ্টকর জীবন-যাত্রাকে 
রমণীয় কর,_সেইরূপ দান দাও।” 

[ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের-_৪র্থ অঃ-“কশ্খৈ দেবায় হবিদা বিধেম” ॥ ১৩ ॥ কেহ 
বলেন “আমর! কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা উপাসন! করিব। কেহ বলেন--ক সংজ্ঞক দেবতাকে 
হবিদ্বারা উপামন। করিব। যাহ।ই হউক, এই লেখমালার শেষে ছুইটি__পৃথক আকৃতির 'ক 
আছে--এই ছুটি রাট়ী সংস্কারে_প্রক্ৃতি ও পুরুষ (উপনিষদ বিশেষের সম্ভ,তি ও অসম্ভ,তি )_- 
মেই মতে প্রন্কৃতি পুরুষের একত্রে উপাসন1 করিতে হয়--একটির উপাসনা নয়। রাঢদেশের 
এই ব্রত চিত্র-লিপ্তিতে-_গ্রকৃতি পুরুষের পূজ। কর! হুইয়' থাকে। শেষের চিত্র ছুটি-গ্রক্কতি 
ও পুরুষ বিজ্ঞাপক-_-ক ] 

* মগরস্মগ+জর। এই প্রকারে শব বিভাগ করিয়া ভাবার্থ নিত হইয়াছে। 
তওহািটি 



বেদান্ত দর্শন 
(পৃ্বান্বৃি ) 

শ্রীসতীশচজ্দ্র শীল এম্. এ. বি. এল্, 

(৮৪) মহামছোপাধ্যায় পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী _ইনি তাঞ্জোরনিবাসী । কয়েক বৎসর পূর্বে 
ইহার দেছ্ত্যাগ হয়। ইনি 'শতকোটা” নামক একগ্রস্থে ১শত পূর্বপক্ষ উথাপন করিয়া 
তাহাদের খণ্ডন করিয়াছেন | 

(৮৫) কাকারাম শান্ত্রী_ইনি ১৯শ শতাববীতে আবিভূ্তি হন এবং একজন মহারাস্্ীয 
ব্রাহ্মণ | ইনি শঙ্করানন্দের আত্মপুরাণের উপর এক টীক1 রচন। করিয়াছেন । 

(৮৬) কেশবানন্দ ভারতী-_ইনি হুরিদ্বারের নিকটস্থ কন্থলের মুনিমগডুল মঠের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন । শঙ্করের “বিবেকচুড়ামণি'র উপর ইহার 

এক সরল টাক আছে। 

ইহাই সংক্ষেপে অদ্বৈতবেদাস্ত-সম্্রদায়ের আচার্ষগণ ও তীহাদিগের গ্রন্থাবলীর 

পরিচয়। বতানযুগে অদ্বৈতবেদান্তের চিস্তাম্োত এত প্রবলাকার ধারণ করিবার প্রধান 

কারণ স্বামী বিবেকাননের ওজস্থিনী বন্তৃতা, যাহা! ভারত ও ভারতেতর স্থানের চিন্তাশীল 

ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমর] স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আচার্ষগণের পরিচয় 

ইহাতে দিই নাই। হকবলমাব্র ধাহারা সংষ্কতে বেদান্ত পুস্তক রচন। করিয়াছেন তাহাদেরই 
নামোল্লেখ করা হইয়াছে । এতদ্যতীত বতর্মান সময়ে মপ্ম” অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী, মণ্ম" যোগেন্দ 
নাথ তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণও সংস্কতভাষায় অদ্বৈতবেদান্তের টীকাদি রচনা করিতেছেন । 

বেদান্তের এই অন্বৈতমতের মার আমরা শঙ্কর|চার্ষের মতবাদের মধ্যে উল্লিখিত 

করিয়াছি। এই সম্প্রদ!য়ের অন্যান্ত আচার্ষের মতবাদ এীর্ূপই ; সামান্তমাত্র কোন কোন স্থানে 

গ্রভেদ থাকিতে পারে। 

ইছার পরেই আমরা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সম্প্রদায়-_বিশিষ্টা দ্বৈতসম্পাদায়ের 
আচার্ষগণের পরিচয়, মতবাদ ও গ্রন্থের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

(খ) ভিপ্িষ্টীনৈভববাদ 

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সম্প্রদায় বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের দার্শনিক তত্ব আলোচন1 করিবার 

পূর্বে ইহার আচার্যদগের জীবনী ও গ্রস্থের সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 
রর সাধারণতঃ শরস্রারামান্জাচার্যকেই "এই সম্প্রদায়ের প্রবতর্ক বলা হয়। কিন্তু তাহার 

বন পূর্ব হইতেই এই মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি বেদাত্ব- 
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হুত্র-প্রণেতা বাদরায়ণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আন্মরধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ 

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও এই মতবাদ উল্লিখিত আছে । ইহার নাম পাঞ্চরাত্র মতবাদ । 

শ্ীরামান্থজও তাহার পূর্ববর্তী আচার্যগণকে--আচার্য দ্রমিট, টক্ক, গুহদেব, শ্রীবৎসান্ক, নাথমুনি, 

যাঁমুনাচার্য গ্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়াই তাহার বেদাস্তদর্শন-ভাষ্থ রচনা করিয়াছেন। সর্বপ্রথম 

বোধায়নই এই মতবাদানুযামী বর্গসত্রবৃত্তি রচনা! করেন। রামানুজ কাশ্মীরে সারদাপীঠে 
এই বৃত্তির পুঁথি পান। কিন্তুইহা লুপ্ত। তারপর দ্রমিট, টঙ্কা্দিরও ব্যাখ্যা ছিল, কিন্তু গুলিও 

ুপ্ত। যামুনাচার্য কর্তৃক এই মতবাদের ও সম্প্রদায়ের অঙ্কুর রোপিত হয় এবং উহ্থাই 
শ্রীরামান্থজে মহীরূহাঁকারে পরিণত হয়। আর ধর্মমন্প্রদায়রূপে রামান্ুজ-গ্রবতিত শ্রীসম্প্রদায়ের 
মূল দেখিতে পাই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব আলোয়ারগণের যধ্যে। এই সকল আলোয়ার- 

গণের মধ্যে দশজন বিখ্যাত ছিলেন ও উহাদের অনেকেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের । 

গ্রীভারতী প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় ইহাদিগের বিষয়ে সামান্ত আলোচিত হইয়াছে । পরবর্তাঁ যুগে 

নাথমুনিকেই, এই ধর্মসম্প্রদায়ের গ্রবর্তক বলা যাইতে পারে। কিন্ত ইহার রচিত কোন 

সংস্কত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইহার শিষ্য শ্রীযামুনাচার্--এই মতবাদের প্রথম ভিত্তি স্থাপন 
করিলেন। 

(১) জু্লীংমুনাচোর্য 

যদিও নাথনুনি হইতেই এীতিহাসিক যুগে বিশিষ্টান্বৈতবাদের চিন্তাধারা! প্রবাহিত 
হয়, কিন্তু তাহার রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি খানি 

বৈষ্ণবধর্মমূলক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন জান! যায়; সম্ভবতঃ উহা অপ্রকাশিত। সেজন্য আমর! 
যামুনাচার্ধকেই এই মতবাদের পথপ্রদর্শক বপিতে পারি। যেমন আচার্য গৌড়পাদ 
কেবলাদ্বৈতবাদের অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন এবং উহ তীয় প্রশিষ্য শঙ্করাচার্ষের গ্রন্থে 

মহীরহরূপে প্রকটিত হইয়াছিল তদ্রপ যামুনাচার্যও যে বীজরোপন করিলেন উহা! তদীয় 
শিষ্য রামানুজজাচার্যে মহীরহাকার ধারণ করিল। 

যামুনাচার্য (বা যামুনমুনি ) আষাঢ় মাসের উত্তরাষাঁঢ়ানক্ষত্রে আনুমানিক ৯৫৩ খ্রী' 

অবে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বীরনারায়ণপুরে (বতমান মছুরা ) জদ্মগ্রহণ করেন। 
নাথমুনি ইহার পিতামহ, এবং পিতা ঈশ্বরমুনি ইহার দশবর্শ বয়ংক্রমকালে দেহত্যাগ করেন। 
অতি অল্পবয়সেই ইনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ইহার শিক্ষার্ুরুর নাম শ্রীম্তাষ্যাচার্য। 
মাত্র দ্বাদশবর্য বয়ঃক্রমকালে ইনি তদানীন্তন পাও্রাঁজের সভাপগ্িতকে বিচারে পরাস্ত 
করেন) এবং রাজা ও রাণীর মধ্যে এই বিচার ফলের পণস্বরূপ তিনি অধরাজ্য প্রাপ্ত 

হ'ন। বহুকাল তিনি রাজ্যশীসন করেন। ইতিমধ্যে তাহার পিতামহ নাথমুনি যখন 

দেছত্যাগ করেন, তখন তিনি মানাকাল নম্থি (বা রাময়িশ্র) নামক তাহার প্রধান শিষ্যকে 

আদেশ করেন যেন যথাসময়ে যামুনযুনিকে তিমি বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করেন। এই 
মহাত্মা নম্বিই পরে যামুনাচার্যকে রাজ্য পরিত্যাগকরতঃ শ্্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়! দীক্ষা 
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দেন। তদবধি ইনি শ্রীরঙগমেই রঙ্গনাথজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে সংস্কত 

ভাষায় (ক) স্তোত্ররত্বম (খ) সিদ্ধিত্রয়ম্ (গ) আগমপ্রামাণ্যম্ ও (ঘ) গীতার্থ সংগ্রহ এই ৪খানি 

গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশিষ্টাদৈতবাদকে দার্শনিক ঠিত্তির উপর স্থাপিত করেন। পূর্বকধিত 

পাণ্যরাজপত্তিতকে জয় করিবার পর হইতে ইহার নাম হইয়াছিল আল্ওয়ান্দার (অর্থাৎ 

যিনি জয় করিয়াছেন )। পরে আল্ওয়ান্মারের মতবাদের পূর্ণ প্রকট হইল আচার্য 

শ্রীরামানথজে। ইহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৯৫৩--১০৪২ শ্রী" অব । 

(২) জ্বলা মানন,জাছোর্ম 

ইহার জীবনী শ্রীভারতী ১ম বর্ষ, চৈত্র সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। যেমন 

শঙ্করাচার্ধকে কৈবলাদ্বৈতবার্দের ও দশনামী সন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে 

পারে, সেইবূপ রামানুজাচার্যকে বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদের ও গ্রীসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবত্ক বলা 

যাইতে পারে। ইহার আবির্ভাব কাল ১*১৭-১১৩৭ শ্রী অন্দ। ম্ুুতরাং ইনি প্রায় ১২০ 

বৎসর জীবিত ছিলেন । ইহার গ্রন্থ-_ব্র্গছত্রের উপর ( ক) শ্রী্াধ্য নামকতাব্য (খ) বেদাস্ত- 

দীপ নামক টীকা ও (গ) বেদান্তসার নামক বৃত্তি; (ঘ) গীতার উপর ভাষ্য; (উ) উপ- 

নিষদের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্ত বেদার্থ সংগ্রহ নামক প্রকরণগ্রন্থ (চ) ভগবদারাধন 

নামক ভক্তিগ্রন্থ (ছ) গগ্বত্রয় ( গ্রকরণণ্রন্থ )। রামান্থুজকৃত এই খানি গ্রশ্থই প্রামাণিক। 

পণ্ডিত শরচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় তাহার কৃত রামানুজচরিতে আর" অনেকগুলি গ্রন্থের 

উল্লেখ করিয়!ছেন। সম্ভবতঃ সেগুলি শ্রসম্প্রদায়ের পরবতী আচার্যদিগের প্রণীত; কারণ 

দিব্যঙথরি চরিত ও প্রপন্নামূত' গ্র্থ হইতে (এই পপ্াত্বক গ্রস্থখানিতে রামানুজ ও এই 

সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্ষের জীবনী আছে) আমরা এই ৭ খানি গ্র্থই রামানুজকৃত 

বলিতে পারি। ইহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে-_ 

(ক) শ্রীগাষোর উপর নুদর্শনাচার্ষ-ককৃত শ্রুত গ্রকাশিকা টীক1 আছে। ইহা কাশী 

হইতে প্রকাশিত। নির্ণয় সাগর প্রেম হইতেও পণ্ডিত শ্রীনিবাস শর্মা শ্রীভাষা ও শ্রুত- 

প্রকাশিকা চীকামমেত ৪টা সুত্র মাত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন। মান্ত্রাজের একটি সংস্করণে 

মূল, ভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার ও অধিকরণ মালা অছে। ইহা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ। 

ইংরেজীতে 10. 107088% শ্রীভাষ্যের অনুবাদ করেন। ইছা। 5৪০7৩৫ 39019 ০৫ 01৩ 14991 

গ্রনথমালায় প্রকাশিত হইয়াছে । তদ্বাতীত 70:01, 191189011918 কৃত ইংরেজী অনুবাদ 

আছে (ইহা! অসম্পূর্ণ) | বাংলা ভাষায় ম.ম. পপ্ডিত দুর্াচরণ সাংখ্যবেদাস্তত।্-কুৃত অনুবাদ 

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত “শ্রুত গ্রকীশিকার' উপর “তাব- 

প্রকাশিকা' টীক! আছে এবং শ্রীভাষ্বের উপর বেদান্তাচার্ষের 'তত্বীকা' আছে। 

(খ) বেদান্তদীপ-ইহা! বেনারম সংস্কত সিরিজে গ্রকাশিত। তেলেওড অক্ষরেও ইহার 

কয়েকটি সংস্করণ আছে। ইহাতে রামানুজ স্বীয় অৈতবাদের শিক্ষার্ডরু যাঁদব 

গ্রকাশরত “যতিধর্ম সমুচ্চয় গ্রদ্থের প্রতিপাগ্ত বিষয় খণ্ডন করিয়াছেন। রি 
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(গ) বেদাস্তসার._বৃন্দাবন হইতে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্ষচারী করৃকি সম্পাদিত এই 
গ্রন্থের একটা সংস্করণ আছে। কাশীর “পণ্ডিত' পত্রিকায় প্রকাশিত ও পুনমুদ্রিত “বেদান্ততত্ব 

সার নামক একখানি গ্রন্থ রেভারেওড জনসন্ সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা রামানুজ- 
কৃত বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা অন্ত কাহারও কৃত। 

(থ) গীতাভাধ্য-ইহার উপর বেদান্তদেশিকের “তাতপর্চন্দ্রিকা” টাকা আছে। 
ইহ শ্রীরঙ্গম বাণী বিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত। মাড্রাজের নেটিসন্ কোং ইহার ইংরেজী 
অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে। 

(ও) গদ্যত্রয়-_ইহাঁ শরণাঁগতি গচ্ছা শ্রীরঙ্গগঞ্য ও বৈকুণ্ঠগগ্ভ এই তিনভাগে বিভক্ত 

এবঃ ভক্তিরসাত্মক। ইহার উপর বেস্কটনাথের ভাষ্য আছে। সতাধ্য গদ্চত্রয় বাণীবিলাস প্রেস 
হইতে প্রকাশিত। 

(চ) তগবদারাধনক্রম_ইহ1] তেলেণ্ড অক্ষরে মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ইহা দেবনাগরী 
অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। 

(ছ) বেদার্থ সংগ্রহ-ইহা! শ্রীভাঙ্যের পূর্বে রচিত। ইহার উপর শ্নেহপুতি নামক 

এক টাক আছে এবং কাশী হইতে ইহ! প্রকাশিত । 
শ্রীরামন্থজের কুরেশ নামক (রগ্গনাথজীর উত্তম পূর্ণ নামক একজন অর্চক-লিখিত 

লক্ষমীকাব্য নামক গ্রন্থে ইহার জীবনী পাওয়া যায়) একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। 

ইহার স্ত্রী হিলেন মূর্তিমতী ভক্তি_নাঁম অণ্ডাল। ইহারা ধনী হুইয়াও রামানুজের আশ্রয়ে 
তিক্ষান্নে জীবন যাপন ও তগবদারাধনা করিতেন। এই কুরেশের ৯৪৩ শকাব্দের বৈশাখী 
পৃণিমা তিথিতে ছুই যমজ পুত্র হয়। রামান্ুজের আদেশে এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের 
নাম হইল পরাশর ও কনিষ্ঠের নাম হইল ব্যাস। রামানুজের পরে এই পরাশর ভট্ট 

হইলেন শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য। কিন্তু পরাশর-লিখিত কোন দার্শনিক গ্রন্থাদির বিষয় 
জান! যায় না। 

(৩) পরাশর ভট্্রের পর আবিভূতি হইলেন দেবরাজ।চার্য। ইহার লিখিত গ্রন্থের 
নাম “বিশ্বতত্বপ্রকাশিক]1” ইহাতে অদ্বৈতমতের গ্রতিবিশ্ববাদ খণ্ডন করা হইয়াছে । ইনি 

শ্রী" ১২শ শতাব্দীর লোক এবং শ্রুতপ্রকাশিক। টীকাঁকার সুদর্শনাচার্ষের গুরু। 

(৪) বরদাঁচার্য ব1 বরদার্য__ইনি দেবরাজ চার্ষের পুত্র এবং রামামুজাচার্ষের ভাগিনেয় 
ও শিধা। ইহার গ্রন্থ--তত্বনির্ণয়। 

(ক্রমশঃ) 

€স্্্ডিউ 



দৈব ও পুরুষকার 
প্রীমৎ স্বামী শঙ্কর তীর্থ বতি * 

আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কমমুহের ফল, দ্বিবিধ মুততিতে আসিয়া! আমাদিগের 
নিকট প্রাদুভূর্তি হয়। এক দৈব, আর পুরুষকার। দৈববাদীগণ বলেন, “ন চ দৈবাৎ পরং 

বলম্* দৈবের সমান বল নাই। দৈবই আমাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় শুভাশুত কমণনমুহের ফল 
সংঘটন করিয়া দেন। আমরা কর্ম করি বটে, __কিন্ত সেই সকল কমের ফল যোজন! করিয়া 

দেওয়া! সম্পূর্ণ দৈবের হাত। এই হিসাবে যাহা প্রাক্তন, যাহা! অদৃষ্ট, যাহা বিধিলিপি এবং 

যাহ সংক্কার, তাহারই নাম দৈব। 

দৈববাদীগণ আরও বলেন যে,দৈবের ইচ্ছা ভিন্ন আমাদের কোন কম"ই নির্বাহ 
করার সাধ্য নাই। তাহাদের এ যুক্তির দৃঢ়তা গ্রতিগাদন জন্য তাহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার 
করিয়া দেখাইতে চাছেন যে, “ত্য হ্রধীকেশ হদিদ্থিতেন, যথা নিঘুক্তোইশ্মি তথা করোমি।” হে 
হৃষীকেশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে যখন যে কাজে নিয়োগ কর, আমরা 

তাহাই করি। 
দৈববাদীর! দেখাইতেছেন যে, মানুষের শক্তি অপেক্ষা দেবতাদিগের শক্তি অনেক 

অধিক। দেবতারা আমদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা কর্ম করাইয়া লয়েন। দেবতারা 

যে আমাদের কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল প্রদান করেন, তাহাও তাহাদের সম্পণ ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ 
আমার, কৃত শুভাশুত কর্মের মধ্যে শুভ বা অশুভ ফলের ভোগটি অগ্রপশ্চাত্রপে প্রয়োগ করাও 

দেবতাদ্বিগের আয়ত্ত । এইরূপ এবং এবংবিধ বহুতর যুক্তি দৈববাদীগণেরা শ্বমত পোঁষকতার 

পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে করেন । 

পুরুষকারবাদীগণের কথা অন্তরূপ। তাহারা বলেন যে,_দৈব হইতে বল নাই, 
একথা স্বীকার করি, কিন্তু সে কথাটা এস্লে নছে। আমাদিগের কৃতকমের শুভাস্তভ ফল 

সংঘটন করিয়। দেওয়ার স্থলে দেবতার হাত আছে, ইহ! ভ্রান্তি বিজস্ভিত কল্পনামাত্র। কেননা, 

কর্মকরি আমরা)__সেই বর্মের একট] ভাল মন্দ ফল উৎপন্ন হইবেই ইহা! স্বাভাবিক নিয়ম, 
এরূপ স্থলে দেবতাকে নিয়! টানাটানি করা কেন? প্রাক্তন, অদৃষ্ট, বিধিলিপি এবং সংস্কার, 

এইগুলি দৈবেরই বিভিন্ন অবস্থার নাম, ইহা অস্বীকার করি না। ্ 
দৈববাদীগণের স্বমত পোবকতার জন্য যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধ'ত করা হইয়াছে, তাহা 

সর্বতোভাবে নিরর্থক হৃইয়াছে,_:কেপন!, হাধীকেশ যদি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদের 

বারা শ্ততাশুভ কম” করাইয়া লয়েন, তবে সেই সকল শুঙাশুভ কর্মের ফল, হ্ৃবধীকেশেয় ঘাড়ে 
১১১১ 

* ভ্রীগোষধন পীঠাধীন প্রীঘৎ পরমহংস পরিব্রাজক চার্ধদ্্ী ১০৮ স্বামী প্রীশক্কর তীর্থ ঘতি মহারাজ । 
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ন] চাপিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপে কেন? যখন শুতাশুত কমের ফল ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
আমাদিগকে ভূগিতে হয়,-তখন বুঝিতে হয় যে শুভাশুত কমের অনুষ্ঠাতাকেই সেই সেই 

কমেরি ফল ভোগ করিতে হয়; আর কাহাঁকেও নহে । এসকল অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াই 
শান্্রকতণখগণ বলিয়াছেন তে “ফলং চ কতৃগামী” কমের ফল কম্কতরখকে আশ্রয় করে। 

্হ্গপুরাণে আছে-_ 
জানামিধ্মং ন চ মে প্রবৃত্তি ানাম্যধর্ম ন চ মেনিবৃত্তি। 

কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহন্মি তথ! করোমি ॥ 

এ সকল কথার তাৎপর্য অন্গরপ|। কর্মের গতি অতি ছুজ্ঞেয়। ততদর্শী পুরুষেরা 
ইহা বিদিত হইয়া! অন্তর্যামী পুরুষকে লক্ষ্য করতঃ একথা বলিয়াছেন। যে মানুষ সর্বাবস্থায় 

আপনাকে অবর্তা ও ঈশ্বরকেই কতা বলিয়া! জানে--যাহার বাস্তবিকই কর্তৃত্বাভিমান নাই, 

তিনি মুক্ত পুরুষ। মুক্ত পুরুষের যে সকল অষ্ুত অনুভূতি হুইয়া৷ থাকে, যদি কোন ব্যক্তির 

সেরূপ অন্ভূতি না হয়, অথচ মেরূপ অবস্থ/য় সে যদি বলে”_ঈশ্বর করাইতেছেন, আমি নির্দোষ, 
তবে সে তণ না হয় ্রান্ত। আমিত্ব বোঁধ থ|কিতে কমের কতৃত্ব ঈশ্বরে আরোপ করা 

বিধেয় নহে। 

কোন কোন স্থলে ও অবস্থা বিশেষে আম।দিগের শুতাশুভ কমফিলের অগ্রপশ্চাৎ্রূপে 

বিলিব্যবস্থার ভার দেবতাদের হস্তে আছে, এই কথা অস্বীকার করা যায় ন]। কিন্ত তাই 
বলিয়া! মানুষের পালিত গবাদি পশুর ন্যায় আমরা দেবতাদিগের দ্বারা পরিচালিত নহি। 

কর্ণানুষ্ঠাতা কতরশকে যখন তত্র্দ কমের ফল ভোগ করতে হয়, তখন, দেবতার! যে আমাদের 
দ্বারা কর্ম করাইয়! লয়েন, সেই দেবতার! এঁ সকল শুভাশুত কর্মের ফলতোগ করেন না কেন? 

ব্যবহারতঃ দেখা যায়, কৃষিজীবি লোকের! পশুর দ্বারা হালচালনা! করতঃ ভূমিকর্ষণ করিয়া 

বীজবপনাত্ত ফললাদি আপনার! ভোগ করে। গবাদি পশুর তাহাতে উপকার কি? 

এবংবিধ বহ্যুক্তির অবত[রণ। করিয়! পুরুষকারবাদীগণ দৈববাদীদিগের মত খণ্ডন জন্য 

সব্দা সচেষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপ ব।দীদয়ের দন্দ নিরসন জন্য দরর্শনিকিগের যুক্তি ও মীমাংসা 

কিরূপ, তাহা! অতঃপর আলোচনা করা যাইতেছে । 

বৃহদারণ্যক উপনিষর্দে জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে এরূপ বিত হইয়াছে যে,_জীবের 
দেহত্যাগের সময়ে, তাহার মমপ্রস্থিসমূহ ছিন্ন হইতে থাকে। তখন তাহার ম্মরণ- 
শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। চিত্ত, নিজের বশে না থাকায়, ছুঃংখ যতনায় কাতর হইয়াও 
তখন তাহার নিজের হিত সাধনে সামর্থ্য থাকে না। এই দেহপি্ড জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, 

কালপন্ক ফলের ন্তায় নিজেই জীর্ণ হইয়া, যেূপে আম্রফল, ডুমুর ফল, অশ্বখ ফল বৃক্তঢ্যুত হইয়া 
পড়িয়া যায়, তেমনিভাবে এই পুরুষ অর্থাৎ ছিঙ্গ শরীরোপহিত 'আত্মা-_দেহ সংলগ্ন এই সমস্ত 
অঙ্গ হইতে সম্তরমুক্ত হইয়া, সম্প্ণ নিঃশেষতাবে, কিন্ত সুষুণ্তিতে প্রবেশের সময় যেরূপ গ্রাণ 
থাকিয়া যায়, সেবূপ" নহে, _পরস্থ গ্রাগৃবায়ুর সহিত মস্ত ইন্জিয়বৃত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া মঙ্গে 



৫৪৮ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

লইয়া পুনবণার পুবগতির অঙ্ুরূপভাবে, প্রতি যোনিতে অর্থাৎ স্বীয় কর্ম ও জ্ঞান অন্থমায়ে 
যেরূপ যোনিতে জন্ম সম্ভব সেইরূপ যোনিতে গমন করে, প্রাণপমুহের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি 

লাভের জন্ত। অর্থাৎ দেহত্যাগের কালে প্রাণসমূহ সহকারেই গমন করে। তখন প্রাণসমূহ 

নিষ্পন্দ থাকে । আধার ভিন্ন প্রাণের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। এজন্ত পুরুষের এক দেহ 

ছাড়িয়া দেহাস্তরে গমন হুয়। এবং এই দেহ দ্বারাই পুরুষের কম'ফলভোগরপ স্বার্থ ু সিদ্ধ 
হয়। কিন্ত কেবল প্রাণমাত্র বিগ্কমান থাকিলেই হয় না। 

অতঃপর জিজ্ঞাম্য এই যে, পুক্ষ যে সময়, বর্তনান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়। যায়, 

সে সময়ে তাহ।র নি্ধের চেষ্টায় আর অপর দেহ ধারণ করার সামর্থ থাকে না। কারণ 

তখন তাহার স্থল দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়।--ম্ুতরাং এ 

অবস্থায় পুরুষের দেহান্তর গমন সম্ভব হয় কিঙপে? এই সমস্ত জগৎই পুরুষের স্বীয় 

কর্মফল তোগের সাধনরূপে গ্রাপ্ত। “ভ!গ্ন্জপমিদং মর্ষং জাখ স্তাৎ ভূত ভৌতিকম্ত। 

সেই পুরুষ, স্বীয় কর্মফল উপঠ্োগের নিমিত্তই, একদেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে যাইতে 
বাধ্য হয়। সুতরাং সমস্ত জগৎই তাহার কর্মদ্বারা [রিঠাপিত হইয়া তদীয় কর্মফল 

ভোগের উপযুক্ত সাধন অর্থাৎ শরীরদি নির্মাণ করিরা নিণ্চয়ই গ্রতীক্ষ। করিয়া থ।কে। 

শ্রতিতে ও তেমন কথা আছে--কৃতং লোকং পুঞ্যোই ভিজায়তে”। অর্ধাৎ পুরুষ স্বকৃত 

লোকেই জন্মলাভ করে। ইহার উদাহরণ এই যে, -যেমন স্বপ্লাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় 
প্রবেশের ইচ্ছুক পুরুষের জন্ভ ঠোগ্য নিশিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি। অর্থাৎ জীবগণ 
যখন জাগ্রদবস্থা হইতে অপহৃত হুইয়া স্বপ্নাবস্থার মধ্যে গিয়। শযুণ্ত অবস্থায় প্রবেশ করে, 

তখন তাহাদের বাহ্ জগতের সহিত কোনরূপ সম্পর্কই থ।কে না-আবার যখন ্ুযুণ্তি 
ভঙ্গে স্বপ্নাবস্থায় মধ্য দিয়া জাগ্রৰবন্থার আসিয়। বিষয় ভোগ করার আবশ্বক হয়, তখন 

তাহাদের তোগ্যবস্ত যোগায় কে? না, জগৎ। এলে বুঝিতে হয় যে, জীবের স্বকীয় 

কর্মৰারা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং জগৎ্ই তাহার উপরুক্ত ভোগ্য সামগ্রী আনিয়! সম্মুথে 
উপস্থাপিত করে। এইরূপ মৃত্যুর পরেও জগংই জ।বের স্বন্ব কর্মানুযায়ী লব্ধ ভোগ্য 
বিষয় আনিয়| জীবকে উপহার দেয়। মৃহ্যর পরে কর্মকনাতিজ্ঞ সাংসারীকে লক্ষ্য করিয়া 
সমস্ত ভূতগণ- অর্থাৎ শপীর নির্মাহ্গণ ও ইন্ট্িয়াধিণতি হুর্যাদি দেবতাগণ, উক্ত সংসারীর 
কর্মঘারা প্রেরিত হুইয়া, তাহার পূর্বদেহের অনুষ্ঠিত কর্মকলের অন্ুক্রপ উপভোগ্য সামগ্রা 

সমুহ লইযা প্রতীঞ্ষ/ করিতে থাকে, 'আমাদের ভোক্ত। কর্তা এই আমিতেছে _ইক্সপ 
করিয়াই অপেক্ষা করিয়া থাকে। 

মানুষ স্বকৃত কমল স্বয়ংই ভোগ করে। এবিষয়ে অন্তরত কম্ফল তাহার সাহায্য- 
কারী হয় না| মানুষের কমঞ্চললন্ধ লোকাদি লাতের অন্ত দেবতার! স্বয়ং লাহায্যই করিয়া 
থাকেন, স্গতরাং দৈববাদীদিগের এতদ্বিষয়ক যে উক্তি তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। 

দার্শনিকদিগের মত এই যে,_দৈব এবং পুরুষকার বস্তগত্যা পৃথক নহে। উভয়ই 
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জীবের স্বীয় কর্মলন্ধ ফল মাত্র। বতান দেহের পূর্ববর্তা দেছের দ্বারা অনুঠিত কর্মের 
যে ফল, তাহা আসিয়া ক্ষচৎ বতণান দেহের উপ্র আধিপত্য করে, তাহারই নাম দৈব; 

আর বতণান দেহের দ্বারা যে যে কর্মানুষ্ঠান করা হইতেছে, তাহার যে সকল ফল 

বত'মান দেহে তোগ হয়, তাহারই নাম পুক্ষকার। কোন কোন লোকের বতর্মান দেহের 
অভ্যাস ব্যতীতও চিত্রকর্মাদি অথবা গান বাজানাদি কার্ধে আবাল্য পটুতা দেখা যায়, 
এই যে চিত্রকর্ম ও গান বাজানাদির স্বাভাবিক দ্ফুরণ, ইহা বতশমান দেহের কোনরূপ 

অনুশীলন ব্যতীত স্বতএব বিকাশ পাইয়াছে; ইহা পূর্ব পূর্ব দেহের সংস্কার মাত্র )_এই 
যে সংস্কার, ইছারই নাম, বিধিলিপি, প্রাক্তন বা দৈব। আর আমি যদি বান দেহ 
খাটাইরা নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে জাহাজ গ্রস্ত করিতে শিথি, তবে তাহাই হইবে 
পুরুষকার। আমি পূর্ব পূর্ব দেহে যে সকল বিষয় নিরন্তর অনুধ্যন করিয়া আসিয়াছি 

অথবা! যে সকল কার্য করির়| আগিরানই,_তত্তংকর্ষের কোন কোন ফল যদি আমার 

বত্ম।ন দেহে আসিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে,_তবে তাহাকে আমারই কৃতকর্মের ফল 
বলিব) স্থৃতরাং যাহাকে দৈব বলা হয়--তাহাও এই দেছের পূর্ব পূর্ববর্তী দেহের অগ্রিত 
কর্মের ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। এম্বলে দৈব আর পুরুষকার উভয় এক হয়! 
যাইতেছে। 

গীতাম্থতিতে অছে--পবক্ষণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং তক্ত/া করোতি যঃ। লিপ্যতে নস 
পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥% অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়! কর্মফল কামন! পরিত্যাগ 

পূর্বক কর্মানুষ্টঠান করেন, তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের স্তায় পাপদ্বারা লিপ্ত হন না। “অনন্ত” 

শ্লন্তয়ন্তে! মাং যে জনাঁঃ পর্ুপামতে”ন্ধাহারা একগ্রচিন্তে আমাকে চিন্তা করিয়া আমার 

সাক্ষাৎকার লাভ করেন; “অনন্যেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে”--যে সকল ব্যক্তি 

অনন্য সমাধিযেগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা! করেন; “ময্যেব মন আধৎশ্ব 

ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়”--মনকে সমস্ত বস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়৷ রাখ) 

“সর্বধর্মান্ পরিত্যঙ্গ্য মামেকং শরণং ব্রজ”_তুমি নানাপ্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়' 
কেবলমাত্র বণত্বরূপ আমাকে আশ্রয় কর, অর্থাৎ আমারই শরণাগত হও । এই প্রকারে গীতাতে 

মবররেই সাধনের ( পুরুষকারের ) দ্বার] সিদ্ধিলাভ করিতে বল' হইয়াছে। কুত্তাপি বিনা মাধনে 

সিদ্ধিলাভের কথ! বল! হয় নাই। অগ্ত্রও কথিত হুইয়াছে_“নেশ্বরাধিষিতে ফলনিশ্পত্তিঃ কর্মণা 

তৎসিদ্ধেঃ” (সাংখ্যহথত্র )। শান্তিশতকে দেখা যায়_-“ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈকিঞ্চ বিধিন] | 

নমন্তৎ কর্মত্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।” পারিপার্থিক ভাল মন ঘটনার জ্ঞান হইলে, 
বিচারাদি করিয়! ভালর দিকে প্রবৃত্তি ও মন্দ হইতে নিবৃত্তির যে ইচ্ছা ( “জ্ঞানজন্ত| ভবেদিচ্ছা” ) 

হয়, তাদৃণী ইচ্ছার নাম পুরুষাকার। চিন্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধি করিবার 
যে তীব্র ইচ্ছ।, তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। এই শ্রেঠ পুরুষকার দ্বারাই পরমধর্ম অবিকৃত হয়। 

"য়ন্ধ পরম! ধর্মে! যটযোগেনাস্বদর্শনম |” অর্থাৎ যোগের দ্বারা যে আত্মদর্শন হয়। তাহাই 
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সবশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আত্মদর্শন অবস্থায় হুঃখনিবৃতিরূপ শাস্তি লাত হয় বলিয়া আত্মদর্শন পরমধর্ম। 

যতটুকু অত্যাল (পুরুষকার, প্রযদ্ব ) করা হুইবে, ততটুকু ফপলাভ হুইবে। যথাসাধ্য যত্ব করাই 
কত'ব্য। 

যোগনা শিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষ ব্যবহার প্রকরণের চতুর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া! পরবর্তী 
কতিপয় সর্গে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেৰ রামচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, পুরুষকারের ফল কর্ম/__ 

পুরুষকার কর্মদবারা তৃপ্তিলাত করে। তাহা প্রত্যক্ষীভূত, যেমন; গমন ভোজন ইত্যাদি । দৈব ত 

মন্দমতি মুঢ়গণের কল্লিত, প্রকৃত পক্ষে তাহা অলীক, কেননা দৈবও পূর্বঙন্মের পুরুষকার 

ভিন্ন আর কিছু নছে। সঙ্জনাচরিত ও উপদিষ্ট পন্থ। অনুসারে মন? বাক্য ও শরীরের যে চালন। 

তাহারই নাম পুরুষকার। যে ব্যক্তি যে বস্ত প্রার্থনা করে, তাহ।র জন্য যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী 

অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বন্ধ প্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে। শাস্ত্োক্ত গ্রণালীর 

ব্যতায় হইলে অধ্পথ হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। ব্রিলোক্যের আধিপত্য হইতে যে ইন্ত্রত্বের 
এ গৌরব,_কোন জীব বিশেষ পুরুবকার ন।মক প্রষত্বের ফলেই সেই হন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্বের ফলেই কমলাসন ব্রঙ্গার পদে আধিষ্ঠিত। কোন 

পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেই গরুড়ধবঞ্জ বিষুর পদে সমাসীন হইয়াছেন। এই সংসারে 
কোনও এক প্রাণী পুরুষক।র ন|মক গ্রাষত্র বলেই অধরনারীশ্বর শিবরূপে বিরাঞ্জিত রহিয়াছেন। 

সেই পুরুষকার দ্বিবিধ, প্রাক্তন ও অগ্যতন (বতমান )। প্রাক্তন অর্থতৎ দৈব পুরুষকার, অগ্ভতন 

বা বতমিন পুরুষকার দ্বারা জয় করা হয়। উৎসাহসমৃন্িত, দৃঢ়তর, অব্যবসায়ী, যত্বশীল 

পুরুষগণ শত শত ন্ুমেককে জীর্ণ করিতে পারেন। প্রাক্তন পুরুবকার ৩ তুচ্ছ কথ!। 

যে, যে প্রকার যত্ব করে, তাহার সেইরূপ বর্ম ঘটিয়া থাকে। দৈবও কর্ম ব্যতীত 

আর কিছু নহে। কর্ম দ্বিবিধ। শাস্ত্র বহিভূতি আর শান্ত্রনিয়ন্ত্রত। তন্মধ্যে শাস্তরবহিভূতি 
কর্মানু্ঠানের ফল অনিষ্ট, আর শাস্তরনিয়ন্ত্িত কর্মানুষ্ঠানের ফল ইট্টসাধক। অতএব লোকে, 
শান্ত্রনিয়ন্ত্রিত পুরুষকাঁর সহকারে সেইরূপ ধত্ব করিবে, যাহাতে ইহ জীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম, অন্য 

এঁছিক সংকর্মের সাহায্যে প্রাক্তন বা দৈবকে পরায় করিতে পারে। সমবল এবং নূ[নাধিক 
বলসম্পর, স্বীয় এবং পরকীয় কর্ম, মেষদ্বয়ের ম্যায় পরম্পর একে অন্যকে পরাভব করার 

জন্য প্রবৃত্ত হয়, (যেমন মনুষ্যুদিগের তগন্তায় দেবতাদিগের বিদ্লাচরণ ), তন্মধ্যে যাহার শক্তি 

অধিক সেই জয়ী হয়। যথায় শাক্সরনিয়ন্ত্রিত কর্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিতে হইবে 
যে, অশিষ্টজনক স্বীয় ছুর্ম প্রবল আছে। অতি দৃঢ়ভাবে কল্যাণজনক এঁহিক কর্ম আশ্রয় 
করিয়া ফলোন্ুখ গ্রাক্তন দুক্র্মকেও জয় করিতে পারিবে। প্রার্তন কর্ম আমাকে এই 
কার্ষে নিযুক্ত করিয়াছে, ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর করিয়া নিপাতিত করিবে, প্রত্যেক 
কর্মের নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য নাই। যতক্ষণ প্রহিক সৎকর্মদ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত 
না হয়” ততক্ষণ এঁছিক সংকর্ষে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ এ্রহিক কর্মদ্বারা নিশ্চয়ই 
পরাস্ত হইবে। ভাবী দোষ যে প্রীহিক বর্ধদ্বারা দুরীভূত হয়, তাচ্ছাই এ বিষয়ের 
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উদ্যোগশীল বুদ্ধিবলে, প্রাক্তনরূপ অগ্ুত দুর করিয়া আপনাকে সংসার হইতে 
উত্তীর্ণ করার জন্য শখ, দম প্রভৃতি লাতের নিমিত্ত যত্র করিবে। শাস্তান্থমোদিত উদ্যোগ 

ইহলোক ও পরলোকের উপকারী । বিষু যেমন অন্থ্র-পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, 
তক্মরপ সংসার কৃহর হুইতে স্বীয় বলপূর্বক নির্গত হওয়া আবশ্তক। স্বীয় দে যে নশ্বর, 
ইহা! প্রতিদিন বিবেচনা করিবে। পশ্তগণের সদৃশ মুঢ়তা পরিত্যাগ করিবে। সংপুক্রষের 
কতরব্য অবলম্বন করিবে । শ্তত কর্ম্বার। শুভফল লাভ হয়, অস্ত কর্মদ্বারা অস্ত ফল লাত 

হয়”_দৈব নামে স্বতন্ত্র বন্ত আর কিছুই নাই। অতএব মুধুক্ষু ব্যক্তি প্রথমেই নিত্যানিত্য বন্ত 
বিবেক প্রভৃতি সাধন চতুষ্ট় আশ্রয় করিবে। যে সকল মুঢ মনে মনে কোন অভিলাষ 
করিয়া যথাশাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত ন হয়, তাহাদিগের ইষ্টভোগ- 

লিগায় ধিকৃ। শাস্ত্রীয় পুরুষকারের যে অবধি নাই, তাহাও নহে, কিন্ত তাহা প্ররযত্ব 

সাপেক্ষ । অথচ প্রান্তর হইতে রত্ব লাভের জন্ত বহু যত্ব করিলেও তাহা বিফল হয়। 
কিন্তু শাস্ত্রীয়, কর্মে গ্রবতর্মান প্রধত্ব কখনই নিম্ন হয়না। তবে ফল তারতম্য আছে। 

যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, পটের পরিমাণ আছে, তেমন পুরুষার্থেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ 

আছে। অর্থাৎ ঘট হুইলেই যে সকল ঘটে সমান পরিমাণ জল ধরে তা নয়। বস্তু 
হইলেই যে তাহা! সকলেই পরিধানযোগ্য ও সমান দীর্ঘ হয়, তা নয়। পরিমাণ অনুসারে 
তাহারও তারতম্য হয়। তন্জরপ পুরুবার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু তাহা নছে। 
পরিমাণনির্দেশে ইহাতেও আছে । সংশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং 

মদাচারপূর্বক পুকুবার্থ (কর্ম) করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকে। ইহাই কর্মের 
স্বতাব। এই হুইল পুরুযার্থের ন্বরূপ। এই সব বুঝিয়! ব্যবহার করিতে পারিলে কোন 
মানবই কখন বিফল প্রত হয় না। হরিশ্ন্্র প্রহ্ৃতি পুকুষ প্রবরগণ দারিদ্র্য ছুঃখ শোক তোগ 

করিয়াও পুরুধাকার প্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছেন। আশৈশবে বিশেষরূপে বারম্বার 
অনুষ্ঠিত শান্ত্রর্চ। ও সংশঙ্গ প্রভৃতিগুণদ্বারা স্বার্থলাত, পুরুষের ফল) অতএব যাহার! 

্রত্যক্ষ দৃষ্ট, অনুভূত, শ্রুত এবং অনুষ্ঠিত কার্ধাবলীকে দৈবায়ত্ত বলিয়৷ বিবেচনা করে, সেই 
মকল কুমতি মানবগণের অস্তিত্বই নাই। আলম্ত দোষে এই সসাগর ধরামণ্ডল মূর্খ ও 

দরিদ্র মানবে পরিপূর্ণ; নিরন্তর কল্পিত ক্রীড়া-চঞ্চল-শৈশব অতিক্রান্ত হইলে মানব, পদ- 
পদার্থ পরীক্ষায় বু[ুৎপন্ন হুইয়| যৌবন কাল হইতেই প্রযত্ব সহকারে সংসঙ্গ আশ্রয় করিয়া 
স্বীয় দোষ গুণ বিচার করিবে। অর্থাৎ মুক্তির জন্ত নিত্য-অনিত্য বস্ত-বিবেক প্রভৃতি সাধন- 
চতুষ্টয় আয়ত্ত করিতে যত্ব করিবে । 

যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট বগিয়া থাকে, সেই আত্মবৈদ্েষ্টা জনগণ ধর্ম 
অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের নাশ করিয়া থাকে। সংবিদ ম্পন্দ ( তত্বজ্ঞানের বিকাশ ) 

তৎ্পরে মনঃস্পন্৷ (পুরুষার্থ সাধনেচ্ছ1) পরে ইন্্িয়ম্পন্ন ( অঙ্গচালনার্থ কর্মেন্দ্িয় প্রবৃতি) 
এই তিনটি অবস্থা হইতেছে পুরুষার্থের স্বরপ.। চিতমধ্যে যাদৃশ বিষয় ক্ষতি হয়, চিত্তও 
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তাদৃশ ম্পন্দ প্রাপ্ত হয়। শরীর চেষ্টাও তথাবিধ হইয়া থাকে। হ্ুতরাং ফলভোগও 
তদন্নন্ূপ হয়। বুহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শ্ুক্রাচার্যও পুরুষকার 
বলে দৈত্যগুর হইয়াছেন। এইরূপ প্র়ত্ববীল কণ্তশত মানব দৈস্ঠ দারি্র্-ছুঃখে পীড়িত 
হইয়াও পুক্ুষকারের বলে ইন্ত্রত্গ্য হইয়াছেন, আবার ভূতপূর্ব সম্পত্তিশালী নহুষ প্রভৃতি 
রাপগণ বহু বিভব-রস আস্বাদন করিয়াও পৌরুষদেরষে নরকের অতিথি হুইয়াছেন। 
শান্্রালোচনা, গুরূপদেশ ও স্বীয় প্রযত্ব এই ত্রিতয়ের সাহায্যেই সবব্র পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, 
ইহাতে কদাচ দৈবের অপেক্ষা করে না। অশ্ুভপথে প্রধাবিত চিত্তকে, যত্ত্বলে শুতপথে 
লইয়। যাইতে হইবে, ইহাই সমুদয় তত্বশাস্ত্রের অর্থ। যাহার অগ্রবুদ্ধি,_দুঃখের সময় 
রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বস্ত বা সাত্বন' দিবার নিমিত্ই লোকে দৈব 
শবের ব্যবহার করে। 

তবে, দৈব যে কি, তাহা বল! যায় না । উহা! একটি যৌগরঢ* শব্ব। দৈবের আকার নাই, 
কোন কর্ম নাই, স্পন্দ নাই ও কোন পরাক্রম নাই। ফলতঃ মানুষ স্বীয়কৃত কর্মের ফল 
প্রাপ্ত হইলেই 'এই কর্মে এই ফল হর*--এই প্রকার বাকা মাত্রই দৈব নামে প্রসিন্ধ। এ জগতে 
দৈবেরই যদ্দি কতৃত্ব থাকে, তাহ হইলে পুরুবের চেষ্টার প্রয়োজন কি? কোন দুই ব্যক্তির কর্ম 
নির্বাহে(পযে।গিনী বুদ্ধি ঘমান, ছুই জনেই কার্ধের জন্ত মান পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু একজনের 
আশ! পূর্ন হন নাই, আর এককণ পুর্মনোরধ হইরাহে।-ইহার কারণ কি? তুমি বলিবে 
দৈব। আমি বণিব পুক্ষগার। কাপণ শির্বয়ব আকাধের সহিত শরীরীর যেমন সঙ্গ হইতে 
পারে না, সেইবপ মুর্তিহীন দৈবের সহিত কারণান্তরের সংযোগ সন্ভবে না। মুর্তিমান পদার্থ- 
ঘ্ব়ই পরম্পর সংঘুক্ত হয়। আুতরাং নৈব বলিয়া! কিছু নাই। বিশ্বামিত্র খষি দৈবকে দুরে 
পরিত্য।গ করিয়৷ এক পুরুষক।র বলেই ব্রাহ্মণ লা5 করিয়াছেন, দৈত্যেরা কেবল পৌরুষবলেই 
দেবনমূহকে উৎপাদিত করির। ব্রিহ্ণনের সামাজ্য লাত করিয়াছে। কুমার নন্দীশ্বর মনুষ্য 
দেহধারী হইয়াও সেই জীবনেই উৎকট তপস্যা ( পৌরুষ ) প্রহাবে দেবত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। “ঞাত্যন্তর-পরিণ।মঃ প্ররৃত্য।পুরাৎ*_-এই স্থত্রে উতৎকট পুরুষকারের প্রভাব 
কীতিত হুইয়াছে। 

যাহা দৈব, তাহা কর্ম। সেই কর্ম-মন) সেই মন-_পুরুষ) অতএব পুরুব বা 
আত্মা তিন্ন সকলই অনত্য। সুতরাং দৈব বলিয়া! এতদতিরিক্ত আর কিছু নাই। 

উপরের কথাগুণি আলোচনা করিয়া ইহাই দিদ্ধান্ত হইতেছে যে, প্রাক্তন কর্ম 
বা দৈব, আমার পূর্বদেহের কৃতকর্ের ফগ, আর পুরুষকার আমার বতর্মন দেহের 
কৃতকর্মের ফল। স্থৃতরাং প্রাক্তন কর্মফল আর পুরুবক্ার দ্বারা বত'মান দেহ লব্ধ কর্মফল; 
উত্তয়ই আমার কৃতকর্ম লব্ধ তাহাতে আর অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। টবের নির্বন্ধাতিশয় 

দর্শনে তত্প্রতি যাহারা আস্থাবান, তাহাদিগের ভ্রম নিরশন জন্য এই এবপ্ধের অবতারণা 
করা হুইল। ভরসা এই যে, এতদ্বারা যদি একজনেরও মোহ কাটিয়! যায়। 

পযন্ত ম্মরণ মাত্রেণ ন মোহে! ন চ হুর্গীতিঃ। 
নরোগো ন চ ছুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহুম্॥” 

॥ও ততৎসৎও॥ ৃ 

* সে সকল শব্দের অর্থ, ব্ুৎপত্তি ল্ধ অর্থ ও অবযনব শক্তিজা অর্ধ, মর্প্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়! অন্ত অর্থের 
প্রকাশক হয়, তাহ! র্ঢ়। যেমন মণ্ড শবের উত্তর প| ধাতু ড প্রতায় যোগে নিপন্ন পদটি হইতেছে মগল। ইহার 

প্রকৃতি প্রতায় ল্ধ অর্ধ হইল-মণ্ড পান করে যে, কিন্ত রড়ি ৰ! প্রসিদ্ধিবশত; এই মণ্ডপ শব্দটি দেবোদেশে প্রশ্তত 
দৃক যুকার। 



হ্যায়প্রবেশ 
( পূর্বান্থবৃত্ত ) 

পণ্ডিত শ্রীঅমরেজ্্রমোহন তর্কতীর্থ 

বিশেষ্যভাগ বাদ দিয়া কেবল বিশেষণভাগকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলিলে আকাশ, 

দিক্, কাল প্রভৃতি অলক্ষ্যেও লক্ষণ সঙ্গত হয়। কারণ এ সকল দ্রব্য শব্দতিন্ন অপর 

কোন বিশেষগুণ থাকে না। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ বিশেষণভাঁগের উদ্দেশ্তু। 

সম্পূর্ণ বিশেষণভাঁগের পরিবতের যদি “গুণশূন্ঠ এইটুকু মাত্র বিশেষণতাগ বল৷ 
হয় তবে উল্লিখিত লক্ষ্যবস্তগুলির মধ্যে কোনটিই একেবারে গুণশূন্য না হওয়ায় কোন 

লক্ষ্যেই লক্ষ সমন্বিত হয় না, এ জন্য অসম্ভব দোষ উপস্থিত হয়। 

কথিত অসম্ভব-দোষ নিবারণের জন্য “বিশেষগুণশৃন্” এইরূপে বিশেষণভাগ 
বলিলে মন সকলবিধ বিশেষগুণ শূন্য হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হয় কিন্তু নাসিক! প্রভৃতি 
অপর পাঁচটি লক্ষ্য বিশেষগুণশৃন্য না হওয়াঁয় উহাতে লক্ষণমঙ্গতি হয় না বলিয়া অব্যাপ্তি 
দোষ ঘটে। 

উল্লিখিত অব্যাপ্তিদোষ পরিহারের জন্য বিশেষণ অংশকে উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য 

বিশেষগুণশৃন্ত (অর্থাৎ বিশেষণণসমুহের মধ্যে যাহারা প্রত্যক্ষযোগ্য কেবল সেই প্রকার বিশেষ- 
গুণ যাহাতে না থাকে এবংবিধ ) এই প্রকারে পরিবর্ভন করিলে নাসিক প্রভৃতি চারিটি 

লক্ষ্যের বিশেষগুণ সকল প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হয় বটে, কিন্ত 
পঞ্চম লক্ষ্যবস্তর (কর্ণের) বিশেষগুণ (শব্দ) প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় উহাতে “বিশেষণ তাগ 

সঙ্গত হইল না। 
এইরূপে কর্ণেষে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, উহা নিবারণের জন্য লক্ষণস্থ “বিশেষণ 

কথাটির 'শব্ধভিন্ন বিশেষগুণ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে কর্ণ-ইন্জ্িয়ে শব 
ভিন্ন অন্ত কোনও প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ ন1 থাকায় উহাতে বিশেষণভাগ ঠিকমত থাকিল। 

বিশেঘ্যতাগের সঙ্গতি পূর্বেই দেখান হুইয়াছে। অতএব উহাতেও লক্ষণ সমন্বিত হইল। 

ইন্দিয় দ্বিবিধ__বাহেক্্িয় ও অন্তরিক্রিয়। 

বান্যেক্দ্রিয়-_মাধারণতঃ ১ বাহিরের বস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে 
বাহেন্রিয় বা বছিরিক্ত্রিয় বলে। বাহো্্িয় পাচ প্রকার ২ -_-নাঁসিকা, জিহবা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ। 

(১) শরীরের অত্যন্তরস্থ বস্তর বাহোন্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের কথা 'গঞ্চদশা' গ্রন্থে ৭ ক্লোকে পাওয়া! যায়। 

(২) প্রাচীন সাধ্াসন্্রদায়বিশেষ একেন্টরিয়বাদী ছিলেন। এই মতে কেবল 'ত্বকৃ'ই ইন্তিয়। কোন কোৰ 
সাথ সপরদায়ের মতে উত্রিয় সাতটি। (২২১০ ব্রহ্ম শাষর ভাঙা ) 

উনিও * 
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অন্তরিজ্বিয়-_ইহার দ্বারা সখ ছুঃখ ইত্যাদি শরীরের অত্যন্তরস্থিত বস্তরই 
প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ইহাকে অন্তরিক্ররিয় ব! অন্তঃকরণ বলা হয় ১ । 

টঃ 

1 নীতি অন্তরিক্ত্রিয় ( মন) 

নাসিক নী ্ রঃ কর্ণ 

শলীল্ল। 
শৃ-ধাতু হইতে উৎপন্ন শরীরশবের গ্রকুতি ও প্রত্যয়ের অর্থ বিচার করিলে বুঝা যায়, 

উহ্বার অর্থ বিশরণবিশিষ্ট অর্থাৎ শীতক্ষয়শীল কোন বন্ত। প্রধানত: স্থূল দেহ বুঝাইতে শরীর- 
শব প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তোত্তৃবর্ণের মধ্যে স্থূল দেহই সর্বাপেক্ষা আশু ক্ষয়শীল বা অলপ- 
কাল স্থায়ী । স্থলদেহছে শরীর শবের প্রয়োগের মূলে এইরূপ যোগার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকা 
অসম্ভব নহে। তোক্ৃবর্গ বলিবার অতিপ্রায় এই যে, সর্বসাধারণে একই বসন্তকে ভোক্তা বলেন 

না। বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক পৃথক বন্তকে ভোক্তা ধলেন। তোগশকের অর্থ শ্ুখ ও ছুঃখের 
সাক্ষাৎকার যিনি সুখ দুঃখ অনুতৰ করেন তিনিই ভোক্তা । সাধারণতঃ 'ভোক্তা+ বলিলে 

আত্মাকেই বুঝায় ২। স্থুলশরীর, লিঙ্গশরীর বা হুগ্ম্দেহ, কারণ-শরীরও ১ ইন্দরিয়। মন, 
বুদ্ধি এবং এই সকল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বস্ত্রবিশেষ বিভিন্ন মতে তোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
প্রাণীমাত্রই তোগের জন্ত শরীরের অপেক্ষা রাখে । শরীরকে আশ্রয় না করিলে কোন 
জীবেরই তোগ নির্বাহ হইতে পারে না। এজন্য শরীরকে ভোগায়তন বলা হয়। 

শরীর পাঞ্চতৌতিক অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাঁশ এই পঞ্চমহাভূতের মিলনে 
শরীর সৃষ্টি হয়। উক্ত মহাভূতসমুদায়ের প্রত্যেকেই শরীরের প্রতি একই প্রকারে কারণ-_ 
এইরূপ একটি মত জনসাধারণমধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। ন্যায়শান্ত্রে এই সিদ্ধান্ত 
স্বীকৃত হয় নাই৪। এইমতে এক একটি মহাভূতই এক একবিধ শরীরের উপাদান, অপর 
মহাভূতসকল উহাতে সহকারী মাত্র। কিন্তু আকাশ কোনও শরীর সৃষ্টিতে উপাদান 

(১) সাহ্থমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ-মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি অর্থাৎ মহৎ-তত্ব। অহঙ্কার ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ, 
কিন্তু উহারা ইন্জরিয় নহে । বেদান্তমতে অন্তঃকরণ চতুবিধ -মন, বৃদ্ধি, অস্কার ও চিত্ত। একই অন্তঃকরণ-বস্ত বিভিন্ন 
কাধ্যে করণ বলিয়া পৃথক্ নামে উল্লিখিত হইলেও স্থানবিশেষে বুদ্ধিকে কর্তা ও ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী 
৩৮ গ্লোক। 

(২) অধৈতবেদাভ্তমতে ব্রদ্ধই আত্মা, কিন্ত তিনি ভোক্ত! নহেন। 
(৩) লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর স্যায়ে স্বীকৃত হয় নাই, উহা! সাথ্থা ও বেদাগুসম্মত। 

(8) 'প্রত্তঙ্ষাপ্রত্যঙ্ষাণাং সংযোগন্তাপ্রত্তক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্বকং ন বিস্যতে' | বৈশেধিকনুত্র 81২1২-৪ ভষটব্য। 
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নছে, তবে সর্বব্যাপী বলিয়া! উহা! শরীরের মধ্যেও আছে। কিরূপ শরীর কোন মহাভৃতের 
সৃষ্ট তাহ! যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে । 

লক্ষণ। শরীরের লক্ষণ চেষ্টাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ যাহাতে চেষ্টানামক ক্রিয়া! থাকে তাহা 

শরীর। হন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব অথবা ভোগায়তনত্ব ও শরীরের লক্ষণ হইতে পারে। 

লক্ষা। জীবদেছে কত অগণিত বৈচিত্র্য সম্তব হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাণিতত্ব- 
বিদেরা এঁ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছেন বিষয়ের তুলনায় তাহ! সামান্ত মাত্র । 
তথাপি বিভাগ দর্শনে শরীর বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

সমন্থয়। বায়ুর সংযোগে লম্বমান বস্ত্াদিতে যে স্পন্দন দেখা যায় জীবিত ব্যক্তির 

হস্তপদাদি সঞ্চালন উহ! হইতে ভিন্নজাতীয়। কারণ, হস্তপদের এই ক্রিয়! প্রাণীর যত্ব 
বশতঃ হইয়া থাকে। এই ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। এই চেষ্টানামক ক্রিয়া শরীর তিন্ন 
অন্তাত্র থাঁকে না। ম্ুুতরাঁং জীবিতশরীরে সহঙ্গে এই লক্ষণের সঙ্গতি করা যায়। বুক্ষ-লতাদিও 

সুখ দুঃখ অনুভব করে ইহা প্রাচীনসন্মত১। আধুনিক বিজ্ঞানেও উহ! সমধিত হইয়াছে 
অতএব এ সকলও শরীর-লক্ষণের লক্ষ্য এবং উহাতে লক্ষণসমন্বয়ও হইয়াছে। 

মতবিশেষে পদতল হইতে মস্তকের চর্ম পর্যন্ত যাবতীয় অবয়বে গঠিত একটি অবয়বীই 
একটি শরীর এবং উবাই শরীর লক্ষণের লক্ষ্য । এতদনুসারে শরীরের অবয়ব হত্ত-পদাদি ইছার 
অলক্ষ্য এবং চেষ্টা হস্ত-পদাদি অবয়বেও থাঁকে বলিয়া & সকলে লক্ষণের অতিব্যাঞ্থি হয়। উক্ত 

দোষ বারণের জন্য “চেষ্টাযুক্ত অন্ত্যাবয়বী” এই পর্যন্ত লক্ষণ বলা আবশ্তক। অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ 

চরম অবয়বী, যাহা কখনই অবয়ব হয় না তাহাই শরীর। 
শরীর দ্বিবিধ-_অদিব্য ও দিব্য। অদিব্য দেহ দ্বিবিধ। যোনিক্ক এবং অযোনিজ। 

যোনিজ দেহ ছুই প্রকার-__জরায়ুজ ও অণ্জ। অযোনিজ দেহও দ্বিবিধ_স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। 
দিব্য দেহ ব্রিবিধ__-জলীয়। তৈজস এবং বায়ব্য। 

শরীর 

ূ যা 
রা রি 

1.1 7771 
যোনিজ অযোনিজ জলীয় তৈদ্দস বায়ব্য 

| ] 
জরাুদ  অওুজ ম্বেদজ উত্ভিজ্জ 

| ০ পপ পল আপস ৯ সি শপ পপ পপ পপ 

(১) “বস্তঃসংজ্ঞা ভবস্ত্েতে সুখছুঃখসমদ্থিতাঃ” মনু ১1৪৯ প্লোক। 
শরীরজৈঃ কর্ম দোধৈরধাতি স্থাবরতাং নরঃ* মনু ১২।৯। 

যো বৈ চূতন়্া দৃষ্টন্বভোগ্যফলপুপ্পকঃ | গোদাবরীতীরবালী স বিগ্তাপতি নামকঃ॥ অনন্ত-ব্রত্তরখা | 

প্রশস্তপাদাচাধধ্য প্রীধরভট, বাচম্পতি মিশ্র জযন্তত়ট ও বৌদ্ধ, দার্শনিক ধর্ণাবী্তি প্রত্ৃতির মতে টক্ষাদি শরীর নছে। 



৫৫৬ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ) ৯ম সংখা 

তৃতীন্ত্র অধ্যাম্ত্ 

গুথিনী 

বিভাগান্লারে পৃথিবী প্রথম দ্রব্য। দার্শনিকের! স্থুলবন্ত অবলম্বন করিয় হুঙ্তত্বের 

দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যে বস্তর ধিশেষগুণ একাধিক বহিরিন্র্িয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ 

কর! যায় তাহা স্থল। এই ইন্দ্রিয় যত অধিক প্রকারের হুইবে উহ্বার আশ্রয় ভ্রব্যও তত 

বেশী স্থল হইবে। দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী স্থুলতম। কারণ, ইহার গুণ__গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ 

যথাক্রমে নাসিকা)জিহ্বা) চক্ষু এবং ত্বক এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ করা যায়১। 

অপর কোনও দ্রব্যের গুণ চারিটা ইন্দ্িয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না। 

বৈচিত্র্যের দিক্ হইতেও পৃথিবী পর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য । নানাবিধ রস, ও রূপ 

পৃথিবীতেই সম্ভব হয়। ইহার আক্ৃতিগত বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ। পর্বত, বনানী, 

কৃষিক্ষেত্র, মরুতূমি, উদ্ভিদ্। জীবশরীর, দ্বৃত, তৈল ইত্যাদি সমন্তই পৃথিবী । 'পার্থিব/- 

শব্দে পৃথিবীজাতীয় দ্রব্য বুঝায়। পৃথিবী বুঝাইতে শাস্ত্রে “ক্ষিতি শবেরও সমধিক ব্যবহার 

দেখা যায়। 

লক্ষণ। পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধ (গন্ধবন্ং পৃথিবীত্বং) :অর্থাৎ যে-জাতীয় দ্রব্যে গন্ধ 

থাকে তাহাই পৃথিবী । 
লক্ষ্য। বিগাগ কিংবা স্বতন্ত্রূপে নাম নিদেশি করিয়া এই লক্ষণের সমুদায় লক্ষ্যের 

পরিচয় দেওয়া অনস্তব। পার্থিব বস্তসকল এতই বিভিন্নজাতীয় যে, উহার অবান্তর জাতি- 

সমুহও অসংখ্যেয়। তবে জল, অগ্নি ও বায়ু-সাধারণতঃ ইহারা লোকপ্রসিদ্ধ, এই তিনটা 

ব্যতীত আর যাহা কিছু চক্ষু ও ত্বগিক্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্চগোচর হয় তাহাই পৃথিবা) 

এইরূপে লক্ষ্য পার্থিব বস্তৃসমুদায়ের স্থূল তাবে পরিচয় দেওয়া! যাইতে পারেং। 

সমন্য়। ফুল, ঘ্বত ইত দির গন্ধ অন্থুভবসিদ্ধ হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সমস্বিত হইল। 

কাচ, প্রস্তর ইত্যাদি জ্রব্যে শাস্ত্রকারের! গঞ্থের অস্তিত্ব অনুমান করেন। গন্ধ উত্কট না 

হওয়ায় কিংবা অনুভূত হওয়ায় এই সমস্ত দ্রব্যে গন্ধ অনুভূত হয় না। 
বায়ুতে যে ফুলের গন্ধ অগ্নভূত হয় উহা আমরা ফুলের গন্ধ বলিয়াই ব্যবহার করি 

এবং নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াই কোন্ গন্ধ কাহার তাহাও চিনিতে পারি। সুতরাং এ গন্ধ যে 

বায়ুর নিজস্ব নহে, পরস্ত বামুমধ্যস্থ কুস্থমের অংশের তাহা মানিতে হইবে। অতএব বায়ুতে 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটে নাই। এইরূপ জলে পচাপাতা৷ ও মত্শ্তাদির গন্ধ এবং অগ্নিতে 

(১) বেদান্তমতে শব্ধ ও পৃথিবী জল ইত্যাদি পঞ্চডৃতের ও৭ (পঞচদশী ২৫ জোক) অতএব এই মতে 

পৃথিবীর গুণ পঞ্ষেন্িয় দ্বার! প্রত্যক্ষযোগ্য | 

(২) বৌদ্ধদর্শনে ও চরকমংহিতায় পৃথিবীকে "ধর বলিয়| পরিচিত করা হইয়াছে। এই খরত্ব কাঠিন্েরই 

নামান্তর অথবা অন্য কিছু তাহ! বিচার্য। 
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দাহ শবের গন্ধও উহাদের নিজন্ব নহে ১। বায়ূতে ফুলের হুল অংশের প্রবেশের গ্ায় জল এবং 
অগ্রিতেও এ সমস্ত পার্থিব বস্তর হুচ্্ম অংশ প্রবিষ্ট হয়। হুক্মতাবশতঃ &ঁ সব পার্থিব অংশ 
প্রত্যক্ষ হয় ন| বলিয়াই জল, বামু, অগ্নি, ইহারা গন্ধবান্ বলিয়া গ্রতীত হয়। 

পার্থিব দ্রব্যে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত, 

অপরত্ব, গুরুত্ব, ভ্রবত্ধ ও সংস্কার--এই চতুদশবিধ গুণ, ক্রিয়া) সত্তা, দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব এবং 

পুথিবীত্বের অবান্তর মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অসঙ্খোেয় জাতি ও বিশেষ এই সকল ভাবপদার্থেরং 
সমাবেশ হয়। 

পৃথিবী দ্বিবিধ__নিত্য ও অনিত্য। নিত্য পৃথিবী-পরমাণু। অনিত্য পৃথিবী 

ব্রিবিধ-_শরীর, হীন্ত্রয় ও বিষয়। পাথিবশরীর দ্বিবিধ_-যোনিজ ও অযোনিজ্জ | যোনিজ্জ দ্বিবিধ_ 

জরাযুজ ও অণ্জ। অযোনিজ দ্বিবিধ_ম্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। 

পুথিবী 

| ৃ 
নিত্য ( পরমাণু) অনিত্য 

| | | 
সং ইন্দ্রিয় (ভ্রাণ) বিষয় (দ্বাণুকাদি) 

[1 
যোনিজ বি 

চিন বুট শু 
জরায়ুজ অগ্ডজ ম্বেদজ উদ্ভিজ্জ 

শরীর-_-মতর্ণলোকের শরীরসমুদায় পার্থিব । মনুষ্য পশ্ড ইত্যাদির দেহ যোনিজ- 
জরায়ুজ। সর্প, পক্ষী প্রভৃতির দেহ যোনিজ-অওজ | কৃমি, দংশ ৩ প্রভৃতির শরীর অযোনিজ- 

স্বেদজ। বুক্গ-লতাদির দেহ অযোৌনিজ-উদ্ভিজ্জ। 

ইন্্িয-_শরীরের যে অংশ নাপিক| নামে প্রসিদ্ধ উহ্নার অত্যন্তরস্থ হুক্ম পাখিব অংশ- 

বিশেষকে গ্রাণেক্জ্িয় কহে । উহাই প্রকৃত নাসিকা-ইন্দরিয়। 

গন্ধ এবং গন্ধগত জাতি সকল স্রাণেন্দ্িয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উহাদিগকে ত্রাণের 

(১) উপলভ্যাপথ চেদ্ গন্ধং কেচিদ্ ব্রয়ুরনৈপুণাত | 

পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদাপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্॥ 

্রঙ্গনুত্র, ২ অ, ৩ পাদ ২৯ নুত্রের শাহ্করভাব্য দ্রষ্টব্য | 

(২) মমবায়ের বৃত্তিত| বিবাদগ্রন্ত । সমবায় নিরূপণ 

(৩) জাধুনিক জীববিস্তা। মতে ইহারাও অগ্ডজ। 
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বিষয় বলা হয়। গন্ধের সহিত গ্রাণের সম্ব্ধ-_সংযুক্ত সমবায়। গন্বস্থাতির সহিত প্রাণের 

সম্ব্ধ-_সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়১ | 

বিষয়--শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাবতীয় অনিত্য পার্থিবন্রব্যই বিষয়-পৃথিবী | 

উৎপন্ন সকল পার্থিব দ্রব্যই স্ব স্ব অবয়বে স্মবায় সম্বন্ধে বৃত্তিলাভ অর্থাৎ অবস্থান 

করে এজন্ধ অবয়বী পদার্থকে সমবেত (অর্থাৎ সমবায়-সন্বদ্ধে অবস্থিত) দ্রব্য বলা হয়, 

উহ্হার আশ্রয় হয় সমবায়ী। যেমন-_বস্ত্র হুত্রে সমবেত, স্থত্র বস্ত্রের সমবায়ী। অন্তত্র 

( অবয়ব-অবয়বিভাব না হইলে ) ইহার সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্রব্যে সম্বন্ধ সংযোগ, যেমন-_ 

ভূতলের সহিত ঘটাদ্দির এবং ঘটের সহিত জলেরং | 

ভন 

জল দ্বিতীয় দ্রব্য। ইহার বিশেষগুণ__রস, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে জিহবা, চক্ষু ও ত্বক 

ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ করা যায় এজন্য ইহাও স্থল দ্রব্য। ইছাঁর দ্বিবিধ বৈচিত্র্য দখা যায়, 

ৃষ্টিকালে ও নদী প্রভৃতিতে তরলাবস্থা এবং শিলাবৃষ্টি কালে করকা (শিল) ও অতিশীতে 

হিমানী( বরফ ) শ্বরূপে সংহ্তাবস্থা। জলের অন্য একটি নাম 'অপঃ| জলীয় দ্রব্য বুঝাইতে 

শাস্ত্রে 'আপ্য' শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। 

লক্ষণ | যাহ্র স্পর্শ শীতল, তাহাকে জল কহে। ( শীতম্পর্শবত্ধং জলত্বং ) 

লক্ষ্য। জল সাধারণের পরিচিত বস্ত। বিভাগে অগ্রসিদ্ধ জলীয় বস্তরও সন্ধান 

পাওয়া যাইবে। ম্বতাবতঃ তরল হইলেও ছুগ্ধ জলের অন্তর্গত নহে, উহ! পার্থিব। 

সমন্থয়। সুগম। পৃথিবী ও বামুর ম্পর্ণ অনুষ্ণাশীত, তৈজস ভ্রব্যের স্পর্শ উষ্ণ ৩। 

আকাশ প্রভৃতি দ্রবো কোন প্রকার ম্পর্ণই থাকে না। সুতরাং লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা 

নাই। শীতল স্পর্শ জলের স্বাগাবিক, কোনকালেই উহ্বার পরিবত'ন হয় না, তৰে অধিক 

তেজঃ-সংযোগ হইলে অদৃশ্ত তৈজলকণাসমুহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শীতল স্পর্শকে 

অতিভূত করিয়া ফেলে। সেজন্থ উহবা্দেরই উষ্ণস্পর্শ জলে আরোপিত হুয়। কালক্রমে 

তৈজ্সকণা অপস্থত হইলে পুনরায় উহা শীতল বলিয়াই প্রতীত হয়। অতএব লক্ষণে 

অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা হয় না। 

জলীয় ডব্যে রস, রূপ, ম্পর্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত, সংযোগ, বিভাগ, পরত, 

অপরত্ব, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার এই চতুর্দশবিধ গুণ, ক্রিয়া) সভা, ভব্যত্য ও জল 

জাতি এবং বিশেষ এই সমস্ত ভাব পদার্থের সমাবেশ হয়। 
পাশা ০ স্পাশ্পিপস্ল পাট শাপলা রে সপ পপ এপ পাপ 

( ১) পুপাদির সুগ্য অবয়বে ত্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং এ অবয়বের সমবার সম্বন্ধ গন্ধে থাকে। [কে। অতএব 

স্রাণের সংযুক্ত পুপ্পাদি রেণু উহার সমবায় সম্বন্ধ গন্ধে সন্তব হয়। গন্ধে গন্ধগত জাতিসমুহের ষন্থন্ধ সমবায়। অতএব 
ত্রাণের মংঘুক্ত-মমবেত-( পুষ্পাি গন্ধ ) সমবায় সন্বন্ধ ও গন্ধত, হুরভিত্ ইত্যাদি জাতিসমূহে রহিযাছে। 

(২) পার্থিব দ্রবোর স্তায় জলীয়, তৈজন এবং বারবীয় দ্রবেমরও অবয়ব-অবয়বিভাব স্থলে সমবায় _সন্বধধ ও 

অন্তর দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগ-সন্বন্ধ হইয়। থাকে | তাহ! পৃথকৃভাবে উল্লিথিত হইল না৷ 
(৩) ম্পর্শনিরপণ ডরষ্টব্য। 

দশ শীত শপ আপা সত ৯ পপ পাশ আন 
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জল দ্বিবিধ--নিত্য ও অনিত্য। নিত্যজল--পরমাঁগু। অনিত্য জল ব্রিবিধ--্শরীর 
ইন্দ্রিয় ও বিষয়। 

জল 

পপ 
নিত্য (পরমাণু) অনিত্য 

77৮ 
শরীর ইন্দ্রিয় ৰা 

শরীর--শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে বরুণলোকস্থ জীবের দেহ জলময় অর্থাৎ উহাতে 
পাধিব, তৈজস ও বায়বীয় অংশ থাকিলেও জলই উবার উপাদান। 

ইন্দ্িয়--যাহা জিহ্বা নামে ব্যবহৃত হয়, উহ] স্থল পাধিব দ্রব্য। উহার মধ্যবর্তী 
হুক্ম জলীয় দ্রব্যই যথার্থ রসনা বা জিহব] উন্জ্রিয়। 

সকল প্রকার রস এবং রসগত জাতিসমুহ রসনা-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। রসের সহিত 
রসনা-ইন্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায় এবং রসগত জাতির (রসত্ব, কটুত্ব, তিজ্ঞত্ব প্রভৃতির ) 
সহিত সম্বন্ধ সংঘুক্ত-সমবেত-সমবাঁয় ১। 

বিষয়-শরীর এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর সমস্ত অনিত্য জলই “বিষয়” জলের অন্তত | 

বিশেষ বিশেষ পাধিব দ্রব্যেই কোন কোন পাধিবদ্রব্য অবয়ব হইয়া থাকে, সকল 
পাধিব দ্রব্য অবয়ব হয় না। যেমন বস্তে সথত্র অবয়ব হয়, কিন্তু কারণ হুইয়াও তুরী বা 
মাকু উহার অবয়ব নহে। এইরূপ বিশেষত্ব জলে প্রায়শঃ দেখা যাঁয় না, একপাত্রের জল 
অন্ত পাত্রস্ব জলের সহিত মিশিলেই উহা পৃথকৃ-ভাবে না থাকিয়া একটি মহাজল স্থষ্টি 
করে। জলের এই বৈচিন্ত্য তেজঃ এবং বায়ুতেও দেখ! যায়। 

তেভা2 

তেজঃ তৃতীয় ভ্রব্য। ইহার রূপ ও স্পর্শ চক্ষ এবং ত্বক্ ইন্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া 
ইহাও স্থল দ্রব্য। পৃথিবী ব্যতীত অপর সকল দ্রব্য হইতে ইহার আকারগত বৈচিত্র্য অধিক। 
অগ্নি, আলোক, স্বর্ণ, লৌরকিরণ ইত্যাদি তেজঃ-পদার্থের অন্তর্ত। “তৈজস” শব তেজঃ-দ্রব্যকেই 

বুঝায়। 

লক্ষণ । যাহার স্পর্শ উষ্ণ তাহাকে তেজঃ বলে। ( উষ্ণম্পর্শবত্বং তেজ্তং ) 

লক্ষ্য। কি কি দ্রব্য তেজঃ, তাহার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া! হুইয়াছে। বিভাগ 
দেখিলে উহ! আরও পরিস্ফুট হইবে । 

সমন্বয় । অগ্নি ও হুর্যকিরণে উষ্ণতা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এজন্য উহাতে লক্ষণসমন্থয় 

(১) খান্ত বস্তু রসনার সহিত সংযুক্ত, উহার সমবায় রহিয়াছে রসে, অতএব রসে রসনার নন্বন্ধ সংযুক্ত 
সমবায়। রসত্ব, কটুত্ব ইত্যাদি জাতিসমূহে রসের সমবায় থাকায় এ সমুদায়ে রসের সম্বন্ধ হয় সংযুক্ত- 
সযবেতসমবার। 
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হুইল। স্বর্ণ এবং আলোকে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাতে উষ্ণম্পর্শের অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা 
অবগত হওয়] যায়। গুতরাং উক্ত ছুই পদার্থেও লক্ষণের অব্যান্তি দোষ হুয় নাই। 

কদাচিৎ প্রস্তরাদি পাধিব দ্রব্যে, জলে এবং বায়ুতেও উষ্ণতা অনুভূত হয়। বছুতর 
হুক তৈজসকণ! এ সমস্ত দ্রব্যে প্রবেশ করিলেই ধ্ প্রকার অনুতব হইয়া থাকে। প্রবিষ্ট 
তৈজসকণাগুপির রূপ উদ্ভূত নহে, এজন্য উহার শ্বয়ং অদৃশ্য হইয়া প্রস্তরাি দ্রব্যের স্বাভাবিক 
ম্পর্ণ অভিভূত করিয়া রাখে। ইহাতে এ সমুদায় দ্রব্যের স্বীয় স্পর্শ অনুভূত হয় না। ফলে উহাতে 

উষ্ণ স্পর্শ আরোপিত হয়। অতএব এ সমস্ত দ্রব্যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় নাই। 
তৈজস দ্রব্যে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপবত্ব ও 

সংস্কার এই একাদশবিধ গুণ; ক্রিয়া ) সভা দ্রব্যত্ব এবং তেতস্ব ইত্যাদি জাতি ও বিশেষ পদার্থের 

সমাবেশ হয়। 
তেজ; দ্বিবিধ-_নিত্য ও অনিত্য। নিত্য তেজঃ-পরমাণু। অনিত্য তেজঃ ব্রিবিধ-- 

শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বিষয় তেজঃ চতুবিধ-_তৌম, দিব্য, উদর্ধ ও আকরজ। 

তেজ, 

ৃ | 
নিত্য ( পরমাণু) ী 

শরীর ইন্জিয় বিষয় 

ভৌম দিব্য উদর্য আকরজ 

শরীর--আদিত্য লোকে তৈজস শরীরের অস্তিত্ব শান্ত্রসম্ত | 

ইন্্রিয়_-শরীরের যে-স্থান চক্ষু নামে প্রসিদ্ধ, উহা নানাভাগে বিশক্ত। উহাতে বিস্তুত 
শ্বেত বর্ণ ভাগের মধ্যে গোলাকার কৃষ্ণসার বা অন্যবর্ণমিশ্রিত অংশ তাঁরা বা তারকা নামে 

প্রসিদ্ধ । গোলক উহার অন্ত নাম। গোলকের অন্যন্তরস্থ হুক্ম তেজোবিশেষকে চক্ষুরিক্জরিয় 

বলে। মনুষ্যাদি জীবের দেহে নাসাদণ্ডের উওয় পারে দুইটা গোলক দৃষ্ট হয় বলিয়া উহ্ছাতে 

দুইটী চক্ষুরিক্রিয় ত্বীরৃত হয়১। উহার! একজাতীয় এজন্ত বিভাগে সংখ্যা অধিক হয় না। 
প্রাণিতত্ববিদেরা৷ বলেন সকল জীবের দেহে চক্ষুর স্থিতিস্থান এবং গঠনপ্রণালী সমান নছে। 

চক্ষুরি্ড্রিয় তেজোবিশেষ, হ্থুতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ আছে। মনুষ্যাদিদেহে চক্ষু- 

রিন্দ্িয়ের রূপ ও স্পর্শ অনুভূত হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত রাত্রিচর মার্জারাদির নেত্রস্থ 

রূপ উদ্ভূত হওয়ায় উহাদিগের নে্্ররশ্ি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেৎ। 

(১ মনুযদিগের ও চক্ষুরিক্তিয় একটিমাত্র, ইহাও একটি প্রসিদ্ধ মত। ভ্তায়হর, ওয় অধ্যায় ১ আহিক 
৭-১১ সুত্রের ভাব, বৃত্তি গ্রভৃতি দ্রষ্টব্য। 

(২) ভানু 8৪, ১ আ ৩ অঃ) 



ন্বিন্বিধ-ওপরসজ 
(১) 

ল্ামামরশেল শিল্পকলা 
গ্রীকালিকা প্রসাদ দত্ত এম. এ. 

অতীতের কোন্ এক শুভক্ষণে খষি বাল্সিকীর মুখ-নিঃস্থত যে বাণী একদা! তমসা 
নদীর তীরে উচ্চারিত হইয়াছিল, গ্লোকের রূপ ধরিয়া! তাহ! আজ অমরকাঁব্য রাঁমায়ণরূপে 
(রামায়ণং কাব্যমীদৃশং ১২1৪৫ ) পরিচিতা। বতমানে যে আকারে আমরা রামায়ণ গ্র্থট 
দেখিতে পাই, তাহা! অবশ্ত মূলকাব্য নছে। যুগযুগ ধরিয়া পরিব্তন ও পরিবর্ধনের ফলে 
উহা, এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্ত মুলকাব্যটী উদ্ধার করা একরূপ ছুরূহ হইয়া 
পড়িয়াছে | বস্তুতঃ মূল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে 

যে একমাত্র ভাষাতত্ববিদৃগণ ব্যতীত কেহ ছুইটী পাঠের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন না। 
ভিন্টারনিজ.( ডা1521116 ) বলেন যে বাল্সিকী নামে প্রকৃতই কোন এক ব্যক্তি 

ছিলেন। অবশ্ত তাহার উক্তি যুক্তিসাপেক্ষ। যদিও রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ 
আছে, পণ্ডিতের! স্বীকার করেন যে আনুমানিক খ্রীণ পূর্ব ছুইশত হইতে তিনশত শতাব্দীর 
মধ্যে মূল কাব্যটী রচিত হয়। পরবতাঁকাঁলে বহু লিপিকার তাহাদের রচনা, শ্লোক বা 

গাথার আকারে মূলগ্রন্থে যোগ করিয়৷ বাল্সিকীর রচন] বলিয়া আখ্যা! দিয়াছেন। কাব্যের 

অন্তরালে এবং কাহিনীর আবরণে রাজনীতি, সমাজনীতি বা শিল্পকলার বহু বিবরণ রামায়ণে 

আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহ! বাহুল্য দোবছুট হইলেও বণিত বিষয়গুলির সত্যতা 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্পই আছে। কোন একটা বিশেষ বিষয় আলোচনার পক্ষে 

ইহা হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। বতর্মান প্রবন্ধে আমরা রামায়ণের শিল্পকল! সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। 

“শিল্পী” কথাটার উল্লেখ রামায়ণের বহুশ্নোকে আছে (১1৫১০) ১৭-৭) ১৪-২৬; 

১৪-২৮) ২।৭৯-১৩) ১৭) ৮০-২২; ১০০-৫০) ৪1২৫-১৪ )। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, শিল্পী 

কাহাদের বলা হইত? রামায়ণের একটা শ্লোক হইতে কতকটা অনুমান করিতে পার! 

যায়। যথা-- 

কর্মাস্তিকান্ শিল্পকরান্ বজ্ভকীন ঘনকানপি। 

গণকান্ শিল্লিনশ্চৈব ততৈব নটনতকান্ ॥ (১/১৩।৭) 
অর্থাৎ, কর্মাস্তিক ( কামার ?), বর্জকী ( কাষ্ঠব্যবসায়ী ), খনক, গণক এবং নট নতর্ক 

প্রভৃতিগণকে “শিল্পী” আখ্যা দেওয়া হুইত। দশরথ রাজার যজ্সগৃহ নির্ঘাগ কার্যে উক্ত 
৭--৭১ 



৫৬২ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

শিল্পীগণ আহুত হইয়াছিল। উপদেশ দিবার ছলে বশিষ্ঠমুনি বলিয়াছেন, কেহ যেন কাহারও 

কার্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ না করে (না চাবজ্ঞা প্রয়োক্তব্যা কাম-ক্রোধবশ।দপি--১।১৩-১৫ )। 

ইহা? হইতে মনে হয় যে কোন কোন শিল্পকার্য হেয় এবং কোনটী সম্মানাহ্ বলিয়া 
বিবেচিত হইত। 

বল] বাহুল্য, উল্লিখিত জীবিকাগুলি কোন জাতিবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। 

্রাঙ্গণেরাও কখন কখন শিল্পকার্ধে ব্রতী হইতেন এবং তাহাদের মধ্যে কুশলী শিল্পীর অভাব 

ছিল না (ব্রাঙ্গণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি -১/১৪-২৮)। রামায়ণে অন্যান্ত শিল্পকার্ধ এবং 

শিল্পীর উল্লেখও আছে। যে অধ্যায়ে (২৮৩) রামচন্ত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ঠ 

তরতের বনযাক্রার বর্ণনা আছে, তথায় শিল্পীগণ সম্ব:দ্ধ একটা বিবৃতি আছে। যথা-_ 

মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুস্তকারাশ্চ শোতনাঃ। 

সুত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যেচ শস্ত্রোপজীবিনঃ ॥ ২৮৩১২ 

দত্তকারাঃ স্ুধাকাঁরা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥ ২৮৩।১৩ 

স্থবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতা৷ স্তথা কম্বলকারকা | 

ন্নাপকষ্কোদক] বৈগ্যাঃ ধুপিকা শৌগ্ডিকস্তথা ॥ (২/৮৩।১৪) 

অর্থাৎ মণিকার, কুম্তকার, হুত্রকর্ম বিশারদ (ছুতার ?), শস্ত্রোপজীবি ( শস্ত্রব্যবসায়ী ) 

গন্ধব্যবসায়ী, জুবর্ণকার, কম্বল-প্রস্ততকারক, বৈদ্য ( চিকিৎস ব্যবসায়ী?) প্রভৃতি শিল্পীগণ 
ভরতের অনুগমন করিয়াছিলেন । 

উপরোক্ত শিল্পীগণের নামোল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয় যে তদানীন্তন যুগে বহুবিধ 

শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। উপরন্তু এ সকল শিল্পকার্ষের যে চর্চা ও অনুশীলন হইত, তাহ] অনুমান 
করা কঠিন নহে। তবে ইহাও সত্য যে রামায়ণের কোনখাঁনেই শ্িল্লীগণের কার্ধাদি 
সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাই। তাহা বলিয়া ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্ধিহান হইবারও 

প্ররুষ্ট কারণ নাই। 
গৃহনির্মাণ-শিল্প, চিত্র-শিল্প এবং অলঙ্কার-শিল্পের উৎকর্ষ অতি প্রাচীন কালেও সম্ভবপর 

হুইয়াছিল। উক্ত কার্যে শিল্পীগণ যথেষ্ট পারদশিত] লাত করিয়াছিল। রামায়ণে ইহার 
ভূরি তরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় | যে গ্লোকগুলিতে (১/১৩।৮-১৭) রাজা দশরথের যক্তগৃহ 
নির্শাণের বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে তদানীন্তন ধুগের গৃহ-নির্মাণ শিল্পের একটী ধারণ। 

জন্মে। ইহা ব্যতীত হুন্দরকাণ্ডে লঙ্কাপুরীর সৌনার্য বর্ণনায় (61২১৩, ৯৭) ২18৮) ৩৬) 
৮, ৩৩) ১৪২২, ২৩) ১৫1১৬) গৃহ-নির্মাণ-শিল্লের স্পষ্ট একটী প্রতিচ্ছবি মনে ফুটিয়া উঠে। 

বিচিত্র কারুকার্যময় তোরণ (বিচিত্রানি তোরণানি চ--৪1২1৫১)১ ধ্বজা-সম্পন্ন সুউচ্চ 

অট্রালিকা ( উচ্চাট্টালধ্বজাবতীং--১1৫।১*) গ্রতৃতির উল্লেখ আছে । নানাবিধ আকারের 
গৃহ সমূহ (বিবিধানি রূপানি ভবমানি--৫181৯) নিম্লিত হইত। 



বৈশাখ, ১৩৪৭] বিবিধ-্প্রসজ ৫৬৩ 

চিত্রশিল্প ও অলঙ্কার শিল্পেরও সে যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দ্ুনিপুণ 
শিল্পী কতৃকি চিত্রিত মনোহারী চিত্রাবলীর (হ্ুনিযুক্রাং বিশালাঞ্চ ন্থুকৃতাং শিল্পিভিঃ 
কৃতম্-81২৫।২৫) দৃষীস্ত পাওয়া যায়। পক্ষী অথবা বুক্ষ লতাদির নানারপ চিত্রে 

চিত্রিত দ্রব্য সমূছের উল্লেখও ( পক্ষিকর্মভিরাত্রিং দ্রমকর্ম বিভৃষিতাম্--81২৫।২২ ) রামায়ণে 
আছে। “চিত্রশালা*র নামও আমরা পাই (চিত্রশালাশ্চ বিচিত্রাঃ--&1১২।১৩) | চিত্রপট 

শোভিত গৃহাবলীর (চিত্রাণি চিত্রশাল! গৃহাণি চ--৫1৬।৩৬ ) অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহের কোন 

হেতু নাই। 
অলঙ্কার শিল্পের পরিচয়ও রামায়ণে পাওয়! যায়। ত্বর্ণখচিত জালির কার্য বু 

গৃছের গবাক্ষের শোভা বধ'ন করিত (৫২1৪৯) ৫1৩|৬)। স্বর্ণ-চিত্রিত মৎপ্য বা পক্ষী রথীদের 
রথে শোভা পাইত। ইহ ছিন্ন অলঙ্কারাদির নির্মাণ বর্ণনা হইতে বুঝা যায়--উক্ত শিল্পের 
কতদুর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বল! বাহুল্য, চিত্রশিল্প, বা গৃহনির্মাণশিল্প অথব! অলঙ্কার 

শিল্প-_গ্রগতিশীগ শিল্পকলার অন্তভূক্ত ছিল। পরবত্তীকালে সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে চতুঃষষ্ঠী কলার 

যে উল্লেখ আমরা পাই, তাহার সুচনা! যে রামায়ণের যুগ হইতে হয় নাই, তাহা কে 
বলিতে পারে? 

সংক্ষেপেই বলুন অথবা বিশদভাবেই বলুন-ইহাই হইতেছে রামায়ণের শিল্পকলার 
পরিচয়। কারণ, ইহার বেশী বিবৃতি দেওয়ার উপায় নাই। লিখিবার জন্য তথ্যাদি অতি 
সামান্তই। ইতস্ততঃ সংগ্রহ করিয়া যেটুকু আহরণ করিতে পারা যায়, তাহারই উপর অন্মান 
করিয়া লিখিতে হইবে। আমাদের ইহা! তুলিলেও চলিবেনা যে মূলতঃ রামায়ণ একখানি 
নীতি ও ধম'মুলক কাব্য। সেস্থলে, রাজনীতি, সমাজ-নীতি অথবা শিল্পকল! সম্বন্ধে যেটুকু 

ইঙ্গিত আমর! পাই, তাহ! অতি অল্পই বলিতে হুইবে। 
উপরস্ত, রামায়ণ বা রামচরিত বিষয়ক কাঁব্যটীকে দ্বিতীয় বেদ বলিয়! রামায়ণেই উত্ত 

হইয়াছে। যথা :-- 

ইদং পবিত্রং পাপন্ং পুণ্যং বেদৈশ্চ সশ্িতম্। 
যঃ পঠেঞম চরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

(১১৯৭৯) 
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গীতা ছন্দ? আা ভাষা দোষ (€$) 

জীপূর্ণব্রক্ম গীতাপাঠী 

শ্রীযুক্ত ব্যোমব্রন্ম গীতাধ্যায়ীর দ্বারা সম্পাদিত একথানি গীতা আমাদের হাতে 
আপিয়াছে। গীতার অনেক রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে; যথ!--দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতা্ৈত, 

আধ্যাত্মিক, অনাধ্যাত্সিক, যৌগিক, ভৌগি? ইত্যাদি। এ পর্যন্ত কেহ গীতার 

ছনাঃ বা! ভাষার দোষ ধরেন নাই; উক্ত ব্যোগব্রঙ্ষজী তাহা করিয়াছেন। দোষ 

ধরিয়া তিনি যদি পুথক্ কোন মন্তব্য করিতেন, তাহ! হইলে তাহা! তত আপত্তিকর হইত 

না। কিন্তু তিনি শ্লোকগুলি নিজের মতলবমত পরিবত্ন করিয়া! যে মুল গ্রন্থরূপে 
উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং যাহা মুলগ্রন্থের সছিত না মিলাইলে ধরিৰার 

কোন উপায় নাই, তাহ! হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ আপত্তিকর । কয়েকটা নিদর্শন 

পরিশেষে প্রদত্ত হইল। ছুঃখের বিষয়, তিনি উহা ছন্দঃ-শান্ত্রে সম্পূর্ণ অন্ততাবশতঃ করিয়াছেন। 
যদি কোনও ছন:-্শাঙ্জ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা করিতেন। তাহা! হইলে তিনি বুঝিতে 
পারিতেন গীতাতে কিছুই ছন্দোদোষ নাই। অতএব ইহা ব্যোমত্রহ্ষজীর পক্ষে অসাধারণ 
ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস বলিতে হইবে। অজ্ঞতা তত দোষাবহ নহে, কিন্তু ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। 

বিখ্যাত পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বলিয়াছেন, গীতার ছন্দে /17111111)£ 11015 আছে এবং ভাষায় 

ড/০051:601 50011021 আছে। বস্ততঃ সহ্ম্র সহশ্র বর্ষ হইতে গীতার ছন্দঃ, গীতার ভাষা 

পাঠকের হৃদয়ে সাধু উৎসাহের সঙ্গীতময়ী অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া অসিতেছে। 

ব্যোমব্রক্ষজী বোধ হয় “পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপগুমং দ্বি-চতুর্থয়োঃ | গুরু যষ্ঠঞ্চ পাদানং শেষে- 
ঘনিয়মো মতঃ।৮-_-এই সাধারণ প্রচলিত শ্লেকের নিয়মমাত্রই জানেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসকল 

অনুষ্ট ভ২ও ত্রিষ্টভ, ছন্দে রচিত ; তাহাতে প্ররূপ শ্লোকের নিয়ম খাটে না। তাহাতে প্রত্যেক 

পার্দের ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ণে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে । যথা-১ম ও ৩য় পাদের 

(অযুক্ পাঁদের ) ২য়, ওয়, ৪র্থ বর্ণে স-নগণ হয় না এবং ২য় ও ৪র্থ পাদের (যুক্ পাদের ) এ ঁ  

বর্ণে সন-রগণ হয় না। আর অযুকু ও যুক্ পাদের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ণে যজ-ন ত ইত্যারদিগণ 

হইতে পারে। তাহাতে অনুষ্ট তের পাচ প্রকার ভেদ হয়। যথা-(১) বজ্, (২) পথ্যাবজ্ঞ 

(৩) চগলা, (৪) বিপুলা এবং (৫) টৈতবমতে বিপুলা। আর ক্রিষ্টভ, ছন্দও অনেক রকম 
আছে। যথা-_ইন্ত্রবজ্তা, উপেন্দ্রব্া, শালিনী বাঁতোর্ী, বিধবস্কমালা, বিলাঁসিনী, শ্রেনী, দ্রুতা 

ইত্যাদি। আর এরূপ নিয়ম আছে যে, সঙ্গাতীয় ছন্দে উপজাতি বৃত্তও হইতে পারে। 

যেমন-:এক পাদ ইন্ত্রব্কা অন্ত তিন পাদ উপেক্জরবজ্জা ইত্যাদি । গীতাতে এবং মহাভারতের 

অস্ঠান্ত বহুস্থলে ঠিক সেইরূপ আছে। ব্যোষপএর্ষী যে প্লোকগুলি নিজের মতলবে বদলাইয়াছেন। 
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তাহার কোনটাই ছন্বঃ-শান্্রবছিভূ্তি নহে । যেমন--“গন্ধাণাং চিত্ররথঃ সিগ্কানাং কপিলো মুনিঃ% 
ইছা৷ বিপুল! অনু ত.ছন্দঃ এবং ইহার ১ম পাঁদে ম-ভগণ আছে। “নহি জ্রঃনেন সদৃশংপবিভ্রমিহ 

বিগ্ততে" ইন্াও বিপুলা এবং ইহার ১ম পাঁদে ম-জগণ আছে। “ব্রহ্ধার্পণং ব্রঙ্গ হবিব্র্গাগো বর্ষণ 

হুতম্” ইহাও বিপুলা এবং ইহার ১ম পারে র-ভগণ আছে। ““কামাত্বানঃ স্বর্গপরাঃ অন্মকর্ম- 
ফলপ্রদামূ। ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈষ্বর্যগতিং প্রতি” ইহাও বিপুলা। “যামিমাং পুশ্পিতাং 

বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্াদস্তীতি বাদিন$” ইহা! পথ্যাব্জ। ছন্দ; | 

গক্রেবিগ্তা মাং লোপমাঃ পৃতপাপা য্জৈরিষ্ট। স্বর্গতিং প্রার্থ়ন্তে। তে পুণামাসাগ্য জুরেক 
লোৌকমপ্রন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্্” ইহা শালিনী ও হইন্তরবস্কায় উপজাতিরূপে ্রিষ্ট ত. 

ছন্দঃ। “কার্পণ্যদোযোপহতস্বতাক্ঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূচেতাঃ | যচ্ছেয়ঃ শ্তানিশ্চিতং 
ব্রহ্থ তন্মে শিষ্যস্তেইহং শাধি মাং ত্বাং গ্রপন্নম্” ইহ।র ১ম পাদ ইন্ত্রবস্বা ও অন্ত তিন পাদ শালিনী 
অতএব উপজাতি হুইয়াছে। 

ইহা ছাড়া তিনি গীতার পগকলের কোন কোন স্থানে দে।ষ ধবিয়াছেন। তাহাও 

অঙ্গতামূলচ। য.দও প্রাচীন গ্রন্থে 'আর্ধপ্রয়োগ থাকে, তথাপি কেহ তাহার সংশোধন 

করিতে মাহদী হন না। প্রসিক্ন গায়ত্রীর মধ্যে 'ধামহি' কথাটার প্রয়োগ কেহছত বদগাইতে 

যাননা! গীতার অনেক শ্লোককে শন্করাচরর্য মন্্রীপেই ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য 

হইতে আধুণিক বড় বড় পণ্ডিতগণ কেহই গীতার এরূপ দোষ ধরিতে সাহসী হন নাই। 
বাইবেলের কোথাও কোথাও ভাব অন্পষ্ট ও ভাষ। জটিল) কিন্তু কোন খৃষ্টান ধর্মযাজক কি 

সেজন্য বাইবেলের সংস্কার সাধন করিয়াছেন? ধর্ম পুস্তকের কথা দুরে থাকুক- হোমার, 
পেক্সপিয়ার, মিপ্টন বা কালিদাসের ভাষ। পরিবতর্ন কর] কি নিন্দার্হ ছুঃসাহনিকতা 
বলিয়া বিবেচিত হয় না? গীতার চিরন্তন পাঠ যাহা আছে তাহ না দেখাইয়া 

নিজের রচনাকেই পাঠকের নিকট গীতা বলিয়া উপস্থাপিত করিয়া গীতাধ্যায়ী-জী 

অত্যন্ত গহিত কান করিয়াছেন। ব্যোমব্রক্ষজী নিয়লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নি্গেকে 

সমর্থন করিয়াছেন; যথা -"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্ |” কিন্ধু তাহার “প্রাংশ্ুলভ্যে ফলে 

লোভাৎ উন্ধাহুরিব বামন?” ইহাও স্মরণ করিয়া নিরস্ত হওয়। উচিত ছিল। 
গীতার কতিপয় মূল শ্লোক এবং সেই মূল শ্লোকের স্থানে ব্যোমত্রন্ষজ্ীর কল্পনা প্রহ্ুত 

পরিবর্তিত শ্লোেক_+এই উভয়বিধ শ্লোকের নিদর্শন এখানে প্রনশিত হইতেছে । যথা--ব্ঙ্গার্পণং 
্ধ হবিবরগাগ্র ব্রঙ্গণাহুতম্”_মূল ৪1২৪) “তর্ধাপপণং হবিব্ ব্রদ্ধাগ্লৌ ত্রদ্ধণা হুত্তম্” পরিবতিত। 

“গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিগ্ধানাং কপিলো মুনিঃ” মূল ১০২৬; “সিদ্ধানাং কপিলো গন্বর্বাণাং 
চিন্তরতস্তখা”-_পরিবতিত। “যচ্ছে রঃ স্তান্লিশ্চিতং ব্ুহি তন্মে শিষ্যন্তেঘহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্” 
মূল ২1৭) "্যন্লিশ্চিতং বহি হিতং ভবেম্মে শিষ্যঃ প্রপন্নং তব শাধ্যহং মাম্*-পরিবতিত। 

“নহি ভ্ঞানেন সদৃশং পবিজ্রমিহ বিদ্যতে”--মূল 81৩৮ ; “জ্ঞানেন লদৃশং লো হি পবিভ্রমিহ 

বিস্ততে”--পরিবন্তিত। "ভক্কা। ত্বনন্তয়া শক্যোহ্যহমেবংবিধোধ্জ্বন”-মূল ১১৫৪ 'শকা 
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এবং বিধে। ক্যা তবহমনন্তায়জ্ন”__পরিবতিত। “কামরূপেণ কৌন্তেয় দৃষ্প,রেপানলেন ৮" 

মুপ ৩০৯) “কামেনানলন্ধপেণ ছুপ,রেগ চ ভারত পরিবর্তিত। উক্ত সম্পাদকের পুস্তকে 

প্রন্ূপ বহু শ্লোক রহিয়াছে । কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি নিশ্রয়োজন বিধায় সেগুলি পাঠক 

সমীপে উপস্থাপন করিতে ক্ষান্ত হইলাম। 

( ৩ ) 

জেোন্দ.অবেস্তভা 

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ.) বি. এল্, 

ইহা পারলীক জাতির ধর্মগ্রস্থ। পারসীকদিগের ধর্ষের নাম মজদ্রা বা মী ধম” 
(ইহার পরম দেবতার নাঁমান্য।য়ী ) জরথুশ ত্র-ধর্ম( ইহার স্থাপরিতা জরথুশত্রের নামানুযায়ী ), 
বা অগ্নি উপাসনা ধর্ম( ইহার দৃগ্ঠ দেবত। অগ্নির নামানুযায়ী )। এই ধর্মগ্রন্থ যে ভাষায় লিপিবদ্ধ 
উহার নাম “অবেস্তা”। সাধারণতঃ ইহাকে জেন্দ তাষা বল। হয়, কিন্ধ ইহা ঠিক নহে। কারণ 

জেন্দ বলিয়া কোন ভাষা ছিল না। “জেন্দঃ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। যখন ইহা 
তদানীন্তন ইরাণ, দেশের কথ্য ভাষা পহলবীতে অনুদিত হয় তখন এই ধমশীন্কে ছ্েন্দ অবেস্তা 
বলিয়৷ উল্লিখিত হইন। “এবেস্ত।” শব্দের অর্থ নিয়ম । এই ধমণ্নিরম গ্রন্থ ও তাহার ব্যাখ। 

(জেন্দ,) সমেত ইহার পহলবী ভাবায় নাম করণ হয় জেন্ন অবস্তা । 
এই অবেস্ত। ভাষা কি তাহা লইয়! বছ গবেষণা হইয়াছে । ১৮৮ খুঃ অবে জন্ 

লিডেন্ (1০50 15৫৩0) সাহেব জেন্দ, বা অবেস্ত! তাষাঁকে মুল সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত পালি 

বা গ্রর্কত ভাষার মত একটি কথ্য ভাষা স্থির করেন। আঁরস্কিন (115119৩) সাহেবেরও 

এ মত এবং ইনি বলেন ভারতবর্ষ হইতেই এই মজা ধর্মের উদ্চেক্তাগণ এই ভাঁষ! পারন্ত দেশে 

লই যান, কারণ প্রাচীন পারগ্তে যে গটী কথ্য ভাষা! ছিল তাহার মধ্যে জেনতাষার উল্লেণ 
নাই। ১৭৯৮ খ্রী" অন্দে কাদার বার্থেলেমি (20116158010 06 96, 32105616105 ) এ 

প্রকার মত প্রকাশ করেন। স্তর উইলিয়িম জোন্সও দেখাইয়াছেন যে অবেস্তার প্রত্যেক 

১৩টা শব্দের মধ্যে ৬1৭টা সংস্কত। যাহা হউক বতণানে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে 
অবেস্তা ও সংস্কত উভয় ভাষাই কোন একটা প্রাচীনতম ভাষা হইতে উদ্ভৃত। আমরা 

পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই প্রাচীনতম ভাষা বৈদিক সংস্কত তাষা। 
বতমানে যে অবেস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় উহা সম্পূর্ণ নহে । ইহার অধিকাংশতাগই 

ুপ্ত হইয়াছে। তবে কি কি অংশ নুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা ্রীন্টীয় নবম শতাবীতে পহুলবী 
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তাঁষায় রচিত এক সংক্ষিপ্ত সার হইতে জানা যায়। এ সৎক্ষিপ্ত সার ওয়েষ্ট (আ০৪:) সাহেব 

ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। যাহা হউক বতর্মানে যে অংশ পাওয়! যায় তাহা 

২ তাগে বিতক্ত-- 

১ম ভাগ (ইহাকেই প্রকৃত অবেস্তা বলা হয়)-বেন্দীদাদ্, বিস্পেরাদ এবং 
যন্ন এই ৩ ভাগে বিভক্ত। বেন্দীদাদে ধর্মসন্বস্বীয় আইন ও পৌরাণিক উপাখ্যান আছে, 
বিস্পেরাদে যাগযজ্ের ক্রিয়াকলাপ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে এবং যস্গে যন্্-ক্রিয়া ও ৫টা 
গাথা বা খকু আছে। এই ৫টী গাথার ভাষা অন্যান্ত অংশের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন । 
প্রথম ভাগের এই তিনটা বিভাগ পুধিতে ২ প্রকারে সজ্জিত দেখা যায়--( ক) একটি 

বিভাগের পর আর একটি (খ) সব কয়টি বিতাগই যঞ্জ ক্রিয়ন্যায়ী একত্র সংযমিশ্রিত। 

যেমন বেদবিভাগের পূর্বে খক্, যজুঃ, সামন্ বেদের এই কয়টি অংশই একত্র সংমিশ্রিত ছিল 
খ্তীয়টি (খ) এই প্রকার। প্রথম প্রকার (ক) সংস্করণের সঙ্গে পহলবী অন্থবাদ আছে কিন্ত 

(খ) সংস্করণে অনুবাদ নাই এবং ইছাকেই “নেন্দীদাদ্র সাদ” অর্থাৎ শুদ্ধ বেন্দীদ।দ্ বল! হয়। 

২য় ভাগএর নাম 'খোর্দ অবেস্তা' (ক্ষুদ্র অবেস্তা)। ইহা কতকগুলি স্তবের সমষ্টি। 
এই সব স্তব পুরোহিত ও সাধারণ পারসীক সকলেই দিবস ও মাসের বিতিন্ন সময়ে পাঠ করেন। 
এই সকল স্তবের মধ্যে আছে-€টি গাহ, ৩০টি শীরোজ।হ এর পক্রিয়া, ৩টি আফ্রিগান্ এবং 
৬টি ্ তায়ী। এতদ্যতীত কতক্গুলি যাঁপ্ত ও কয়েকটি নাঙ্কএর অংশও মাহ! বতমানে পাওয়া 

যায় সেগুলিকে এই খোর্দ অবেস্তার অন্তর্গত বলা হুইয়া থাকে। যাল্তগুলি মাসের ৩* দিনের 
৩টি ইজাদএর ( অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেব ) স্তব। তন্মধ্যে ১৮টি বতমানে পাওয়৷ যায় । 

পারস্তের সাসনীয় রাঁজত্বকালে যখন জরথুশ-ত্র-ধর্ম রাজ্যের ধর্ম ছিল তখন সমগ্র 

ধর্মপুস্তক ২১টি নাঙ্ক অর্থাৎ পুস্তকে বিভক্ত ছিল। ইহারা ৩ তাগে বিভক্ত এবং গ্রত্যেক 

ভাগটিতে ৭টি নাস্ক ছিল। ১ম ভাগের ৭টি নাস্ক এর নাম "গাসান্ (গাথা), ২য় ৭টির 
নাম “াৎ (ধর্ম নিয়ম ) এবং ৩য় ৭টির নাম “হধমাথু' (অর্থাৎ সংমিশ্রিত ভাগ )। 

ক। প্রথমভাগের এই ৭টি নাম্ক বা গাথার নাম-(১) স্তোৎ-যাস্ত (২) শৃৎকর্ 

(৩) বরস্ত,মানসর্ (৪) বক্ (৫) তস্তগ, (৬) হাধোখত (৭)ম্পন্ত। ইহার মধ্যে ৯মটা 
সমগ্র অবেস্তার মধ্যে পবিভ্রতম এবং ইহা ৩৩টী অধ্যায়ে বিভক্ত । ২য়, ৩য় ও ৪র্থ এর 
প্রত্যেকটা ২১ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বতমানে ২য়টার মাত্র কিয়দংশ, ৩য়টার এক 
অধ্যায় এবং র্থটীর ৩টী অধ্যায় মাত্র পাওয়া! যাঁয়। €মটা একেবারে নুপ্ত। ৬ষ্টার 
ওটা অধ্যায় আছে এবং ৭মটা (স্পস্ত) যদিও প্রাচীন আকারে নাই তবে বতর্মান 
আকারে 'অবৃদুষ্ত নাম” প্রভৃতির মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। 

খ। দ্বিতীয় ভাগের ৭টা পুস্তকের নাম--(১) নিকাতুম্ (২) গন্বা-সর-নিগৎ 
(৩) হস্পারম্ (৪) সকাতুম্ (৫) বেন্দীদাদ (উ) কিভ্রদাৎ (৭) বকান্ যাস্ত। 
ইহাদের মধ্যে (৫) বেন্দীদাদ্টী সমগ্র পাওয়া যায়। ১ম,২য় ও ৪র্ঘ এর মাক্র সামান্ত অংশই 
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পাওয়া যায়। ৩য়-এর কতকাংশ পহলবী গ্রন্থ "এর পতিস্তান” ও 'নীরঙ্গিস্তান” এর মধ্যে আছে। 

৬ষ্ এর কিয়দংশ 'শাহন।ম' প্রনৃতি গ্রন্থে কিছু পাওয়। যায়; কিন্তু ইহা প্রাচীন ভাষায় নছে। 

৭মূএর কতকগুলি যক্ন পাওয়া! যায় । 

৩। তৃতীয় ভাগের ৭টী পুস্তকের নাম--(১) দাম্দৎ (২)নাতর (৩) পাজাগ, 

(৪) রৎদ।ৎ-ঈতগ, (৫) বরিস্ (৬) কস্কীত্রব (৭) বীস্তাস্প-যাস্ত। ইহার মধ্যে 
৯মটার মাত্র ১টী অংশ পাওয়া যাঁয়। হ২য়টার সব লুণ্ত। ও৩য়টার মধ্যে কিছু গাহ, ও সিরোজার 

মধ্যে পাওয়া যাঁয়। ৪র্থটীর ২টি অংশ পাওয়া যায়। ৫ম ও ৬ঠ্ঠের কোন অংশ পাওয়] যায় না। 

৭মটির মধ্যে মাত্র ২টি অংশ--বিস্তাস্প বাস্ত এবং আফ্রিন্ পৈঘস্বর জর্থুস্ত পাওয়া যায়। 
ইহাই সংক্ষেপে সমগ্র জেন্দ-অবেস্তার পরিচয়। ইহা! হইতে দেখা যায় সমগ্র 

জেন্দ-অবেস্তার কতকাংশ পাওয়৷ যায় এবং ইহা বতগানে ২ ভাগে বিভক্ত । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে এই গ্রন্থ গ্রথমে পহলবী ভাষায় ব্যাখ্যা সমেত অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এই 

পহলবী অনুবাদে মূলের প্রকৃত অর্থ অনেকস্থানে বিনষ্ট হইয়াছে । থ্রীন্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে 

পাশী নেরিওসেঙ্গ নামক একব্যক্তি যঙ্ষের সংস্কত অন্থুখাদ করেন। তারপর খীঃ ১৭৭১ অবে 
আকোয়েতিল ছুপেরে। (40006101] 101067100 ) নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রথম 

ফরাঁসী (বা ইউরোপীয় ) ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইনি ভারতে আসিয়া! পারসীক 

পুরোহিতদের নিকট অবেস্তা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তারপর ১৭৭৬ খ্রীঃ অন্দে রিগ! 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লকার (118৩) ইহা! জার্মীনত।যায়অনুবাদ করেন। কিন্ত 

এই সব অনুবাদ পহলবী অনুবাদের উপর ভিত্তি করায় প্রর্কৃত অবেস্তার অর্থ ইহাতে অনেক 

ক্ষেত্রে নাই। তারপর আকোয়েতিলের গ্রায় ৭* বৎসর পরে বুর্নোফ সাহেব (0৫67৩ 
7111001) অবেস্তার তথ্যান্ুসন্ধানে প্রবুত্ত হইলেন। ইনি দেখিলেন অবেস্তার গ্রকৃত 
অর্থ পহলবী ভাষার গবেষণা হইতে পাঁওয়া যাইবে না। পরস্ত সংগ্কত ভাষার এবং ভাষ।তত্বের 
(11010£5 ) অনুশীলনে জান! যাইবে । তিনি দেখিলেন পুরোল্লিখিত সংস্কৃত অনুবাদেই 

অবেস্তার প্রন্কৃত অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে । তিনি বেদ ও অবেস্তার পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও 

একত্ব দেখিলেন এবং যঙ্কের উপর তাহার ব্যাখ্যা (00217616876 5115 ৪518 ) প্রকাশিত 

করিলেন। এইরূপে প্রমাণিত হইল যে পারসীক জাতির অবেস্তা বণিত দেব-দেবীর ইতিবৃত্ত 
বেদের মধ্যেই নিহিত আছে। 

অবেস্তার একটি উৎকুষ্ট সংস্করণ পরবতাকালে গেন্ডনার মাছেব প্রকাশিত করিতেছেন। 

ইহার অনেকাংশের ইংরেজী অন্ুবাদও 8০:60 0০05 01 08৪ 71851 গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 

হইয়াছে। ইহার গুজরাটা সংস্করণ ও অনুবাদ আছে। বাঙলা! ভাষায় যদি ইহার একটি মুল ও 
অনুবাদ সমেত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে বাঁঙ.লা ভাষাও সমৃদ্ধ হয় এবং অনেক বাঙালীই এই 

প্রাচীন আর্য জাতির ধর্ম-গ্রন্থ পড়িতে পারেন। 



আমাদের কথ 
আমর] গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ্রীভারতী” পত্রিকার প্রধান সম্পাদক 

অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিগ্বাতৃষণ মহ!শয় গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

ক্রীতারতী'র সম্পাদকীয় সংঘের লেখকগণের ও পাঠকবর্ণের পক্ষ হইতে তাহার শোকসত্তপ্ত 

পরিবাঁরবর্গকে আমাদের আস্তরিক শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। 

বতণ্মান সংখ্যা হইতে শ্রী গারতীর সাধারণ সম্পাদক রূপে আমরা প্রবীন সাহিত্যিক 
ও দার্শনিক রায় বাহাছুর শ্রীথগেন্ত্রনাথ মিত্র এম্. এ. মহাশয়কে পাইয়াছি। যাহাতে '্শ্রীভারতী' 

উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি লাভ করে ও সুধীবর্গের নিকট সমাদৃত হয়, বায় বাহাছুর যেন তাহার ব্যবস্থা 

করেন। , 

ক ্ঃ রঃ রা 

বতমান সংখ্যায় “বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র' শেষ হইয়াছে । 'বিষ্ভাপতির উপমা' আগামীবারে 

সমাপ্ত হইবে। ভারতঘুদ্ধকাল-নির্ণয় নামক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রী]ুজ ধীরেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 
ইতিপূবে” অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের পূর্ব লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনারূপে 
লিখিয়াছেন বত'মান সংখ্যায় গ্রবোধবাবু পুনরায় ধীরেনবাবুর প্রঃন্থোর প্রত্যুত্তরদান করিয়াছেন। 

ধীরেনবাবুর নির্দিষ্টাকুত ভারতযুদ্ রী" পৃ ৩১০২ অন প্রচণিত মতের সহিত মিলিয়। যায়। প্রবোধ 
বাবুর গণনা ও গবেষণানযায়ী আরও কয়েকশতবর্ষ রে কুরুক্ষেত্র যুন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । যাহা 

হউক উভয়েরই গবেষণ! পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। প্রাগৈতিহাসিক ভারতের 

ইতিহান রচনায় ভারতযুদ্ধকাঁল-নির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন | কিন্তু এবিষয়ে কয়েকমাস যাবৎ 
গ্রবন্ধাদি শ্রীতারতীতে প্রকাশিত হওয়ায় বত'মানে আমরা আর আলোচন! বা পুনরালোচনার 
পক্ষপাতী নহি। তবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তররূপে এ বিষয় আলোচিত হইতে পারে। 

৪ গা ৪ সঃ 

প্রতি মাসের কোন্ কোন্ দিনগুলি কি কারণে শ্তভ ও বিখ্যাত তাহ? পাঠকবর্ণের 
নিকট উপস্থাপিত করিখার জন্ত গত বর্ষের শ্রীতারতীর বৈশাখ সংখ্যায় ধেবশাখ মাসের বিখ্যাত 

দিনগুলির পরিচয় দান করা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে পরবতাঁ মাসগুলির বিষয় এইতাবে 
লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমর! আগামী (ক্যষ্ঠ মাস হইতে এই প্রকার বিবৃতি প্রকাশিত করিব এবং 
বৈশাখ মাস সম্বন্ধে জানিবার অন্ত পাঠকবর্ণকে গত বর্ষের বৈশাখ সংখ্য। পড়িতে অনুরোধ করি। 

গা রা রা ক 

কোন এক ভদ্রলোক গীতার প্রচলিত পাঠ কয়েকগ্থানে বিস্কৃত করিয়া ও তৎস্থানে 

৮.*৭২ 



৫8০ _. স্ত্রীভারতী ২ বর্ষ, ৯ম সংখা 

স্ব-রচিত পাঠ দিয়া গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। “বিবিধ-গ্রসঙ্গে'র মধ্যে এবিষয়ে 

একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। এ প্রকার কার্য যে নিন্দনীয় তাহাঁতে সন্দেহ নাই। 
রঃ ঈ ক রং 

পারসীকদিগের ধর্মগ্রন্থ অবেস্ত! ও হিন্দুদের আদি ধগ্রস্থ খখেদ প্রায় অধিকাংশ 

স্থলেই কিঞ্চিৎ পাঠতারতম্য তেদে এক। এই অবেস্তার মধ্যে কিকি আছে তাহা পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্য “জেন্দ -অবেস্তাঃ শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইল। ভারতীয় ভাষার মধ্যে 
এই অবেস্তা গ্রন্থের কেবলমাত্র গুঞ্জরাটা ভাষায় সংস্করণ ও অনুবাদ আছে, কারণ ভারতীয় 

পারসীকদিগের এই ভাষাই মাতৃভাষা । যাহাতে এই প্রাচীন ধর্মপুস্তকের একটি বাঙলা ভাষায় 

মূল ও অন্গবাদসমেত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহার জন্য আমর! ধনী ও পঞ্ডিতবর্গের সহানুভূতি 
কামনা করি। 

বিশ্বরাষ্্ী মংঘকে (115288€ ০£ [৪8005 ) ভারতবর্ষ বহুলক্ষ টাক। সভ্যরূপে বাৎসরিক 

টাদা দেয়। ভারতের কৃষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির জন্য এই সংঘের নিকট হইতে ভারতবর্ষ 
তদনুরূপ সাহায্য পায় নাই। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে ইও্ডিয়ান্ 
রিসার্চ ইনৃ্টিটিউটু ভবনে স্তর, এস্, রাধাকৃষ্ণজনের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সত হয় | ডর 
কালিদান নাগ, যিঃ জে, সি, মুখোপাধ্যায়, ডক্টর ডি, আর তাগারকার প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি এ বিষয়ে বন্তৃতাদি দেন। পরে সশাপঠির নিদেশিকুমে একটি কমিটি গঠিত হয় ও 
আন্তর্জাতিক কৃষ্ট সংঘ (11651196011 15055000০01 0010015 ) নামে একটি সংঘের 

চ্ুচন! হয়। আগামী ১*ই মে তারিখে সংঘের উদ্বোধন হইবে । আগামী সংখ্যায় ইহার বিস্তারিত 
বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 



০ুতলন্ক হলশ্মাল্লোচ্গলা 
1775008 910 77058177985 0 [57018-_-শ্ীঅতুলানন্ চক্রবর্তী প্রণীত । শ্তর সাফাৎ 

আহমদ খা) লিট্-ডি লিখিত “মুখপত্র' ও 11. ভা. 0. ৮1014510100 লিখিত “উপক্রমণিকা'' 

সম্বলিত। 1155515 11780151) 9137111. 800 0০ (1933) 110, 0৪100 কতৃক প্রকাশিত। 

পৃষ্ঠ সংখ্যা-3001ড & 183) সাইজ. ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, মূল্য-_২০ টাঁকা। 

10৪1008] 61101512191 [0019 নামক পুস্তক লিখিয় শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তীর নাম 
অনেক পাঠকের নিকট পরিচিত। এই পুস্তকখানি হিন্দু মুসলমান ছুই সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃক 
সমান আদৃত হইয়াছিল। বতগান পুস্তকখানি লেখকের দ্বিতীয় পুস্তক। ইহাতে হিন্দু ও 
মুসলমান জীবনধারার বিভিন্ন উপাদানগুলি এন্ূপ পরিষ্কারভাবে বণিত হইয়াছে যে ইহাকে 
তারতের *মনঃলিপি' (৪5০108190) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

হিন্দু-মুসলমান সংস্কতির কাঠাম সম্বন্ধে লেখকের অভিমত ডক্টর শ্তর সাফাৎ আহমদ্ খ! 

তাহার মুখপত্রে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--শশ্রীধুক্ত চক্রবরতা 

বলিতেছেন যে ভারতে ধমে'র ভাব ও সংস্কৃতি বিকাশের দ্বারাই ইহার জীবনধার] গঠিত 

হইয়াছে । রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনও এই সমস্ত তাবধারায় গঠিত। পাশ্চাত্য 
ভাবধার! যদিও ব্যক্তিগত জীবনে অনেকটা ছাপ দিয়াছে কিন্তু দেখা যায় সেই ভাবধারার প্রতাৰ 

সমগ্র ভারতীয় জীবনের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে প্রামাণ্য উক্তি 
সকল উদ্ধত করিয়া উপরোক্ত মতের পোষকত1 করিয়াছেন । 

এই পুস্তকখানির একটি শিক্ষাগত মুল্য আছে। গ্তর সর্বপল্লী রাধারুষ্ণণ এই পুস্তক 
সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন_বতমান সাম্প্রদায়িকতাময় আবহাওয়ায় এইরূপ পুস্তকই 

ছাত্রগণের হস্তে প্রদান করিবার যোগ্য । 

পুস্তকখানির ছাপা ও বাধাই খুব সুন্দর হুইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামন| 

করি। 

স্রীযুগলকিশোর পাল 

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের একাদশ বাধিক স্বাস্থ্য সংখ্যা (১৯৪০) 
--আীঅমলহোম সম্পা্দিত। মুল্য-_|॥* আনা । 

অন্যান্ত বৎসরের স্ভায় বতর্মান বর্ষের কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের স্বাস্থ্য 

সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাওয়া গেল। ইহা! পুর্ব পৃব” বৎসরের খ্যাতি অক্ষ 
রাখিয়াছে। ইহ্1 পাঠ করিয়া আমরা স্বাস্থ্যসক্বস্বীয় অনেক নূতন তথ্য অবগত হুইলাম। ইহা 

শুধু কলিকাতাবাসিগণের নিকট কেন, যে কোন কৃতবিস্ত ব্যজির নিকট আদরনীয় হইবে। 



৫৭২ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

ইহার ছাপ! ভাল ও গ্রচ্ছদপট স্ুরুচিজ্ঞাপক। ইহাতে অনেকগুলি প্লেট সংযুক্ত থাকায় এই 
সংখ্যাখানি বেশ মনোরম হুইয়াছে। 

শ্রীযুগলকিশোর পাল 
দার্শনিক বক্কিমচক্্ _শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত এমএ. বি-এল্, বেদাস্তরত্ব প্রণীত। 

শ্রীকনকেন্ত্রনাথ দত্ত কি কলিকাতা, ১৩৯-বি, কণওয়ালিস্ স্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ ২৩৪। 

মূল্য ১৪০ (দেড় টাঁক1)। 

সাহিত্য ও দর্শন জগতে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় স্থপরিচিত। ধর্মগজতেও তিনি 
[7৩0501)8 নামক ধর্মকেন্দ্রেরে একজন কর্ণধার | সাহিত/ সম্রাট বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রস্থাবলীর 

মধ্যে যে সব দার্শনিক চিন্তার বীজ ও তাহার মতবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, বতমান গ্রন্থখানিতে 

এ সকল দার্শনিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ একত্রীরুত করা হইয়াছে । শুধু & সকল মতবাদকে 

একত্র করা হয় নাই উহ্বার্দের বিস্তারিত বিগ্লেষণ (যাহ। বঙ্কিমগ্রন্থাবলীতে নই) এবং 

বতমান গ্রস্থকারেরও শুচিপ্তিত আলোচনা প্রদত্ত হুইয়াছে। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। 

বঞ্ধিমচন্ত্র কেবল সাহিত্য-সম্রাটু নহেন, তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, ধর্মবিদ্, দার্শনিক 
ও প্রত্বতাত্বিক ছিলেন তাহ! এই গ্রন্থপাঁঠে সকলে সম্যক অবগত হইবেন। বিষয় নির্বাচন ও 
বিভাগ এই গ্রস্থের বৈশিষ্ট্য । আমরা সাহিত্যানথরাগী প্রত্যেকেই এই গ্রন্থপাঠে অনুরোধ করি 
ও ইহার বহুল প্রচার কামন] করি। 

শ্রীসতীশচক্্র শীল 

লকুভন্ন গ্রন্হ-হশ্াদ 
বে 

১। অরর্বপ্রাতিশাখ্যম--70165৫ 105 101. 90308, [51109181001 

গ্রত্বতত্ব 

২। 13556811110 111019'5 1১০9৮--35 311 00121) 000101106 100 707601 

105 /১16160 01001061, - 140110010 

সাহিত্য ও ব্যাকরণ 

০। ব্যাসরামদেবের স্ুতদ্রাপরিণয়নম্- পণ্ডিত নারায়ণ শীস্্ী কতৃকি সম্পাদিত 

এলাহাবা? | 

৪| নিঘণ্ট -নিরুক্ত--প্রথমধওড-. 25 সব. [. 7২81%9৫৩, 
ধর্ম ও দর্শন 

৫1 310008-019152558--521051016-0105090- & 229525 01211560108625 

97 1. ৫, £৮ ড255550527 98508-কলিকাতা। 



বৈশাখ, ১৩৪৭ - পুরাতন পত্রিকা ৫৭৩ 

৬। [7910100080655 06 11011-74 1650015000060 92091010156 

100 /196621 ড5251010 15 10015791829 009000050175592.--কলিকাতা 

জৈনধর্ম 

৭। প্রীশান্তিনাথচরিতম্--প্রীভবচন্ত্র সুরি--আমেদাবাদ। 
তারতীয় সংস্কৃতি 

৮ | [01010616501 1711000 001001৩8110 981151110 01511158000 01. 

0,112, 0119156,-* 14810016. 

ইতিহাস ও মমাজনীতি 

৯ | 171560176 106 01121--081--050 58173) 0. 5. 911015858011211 11, 48৮ 

01101017615, 

১০171110101 500191 1115610000115 105 721101171111561 নু, 59512581161 

10,100. 141 3. লগ্ন । 

স্পু্লাভন সভ্িন্ষ। 
শ্রীযুগ্গলকিশৌর পাল, বি. এল্ কতৃকি সংকলিত 
শু) 10157 41100051৮৬০] 111) 1874 

101৩ 1166 01 73910212091) 01০ 70111105101 016 91181] 5০০6--২, ট, 0110) 

7. 0. ৪._শিখধর্সের গ্রতিষ্ঠাতা বাবা নানকের একটী গ্রমান্য জীবন বৃত্তান্ত। 

4১11 11050110001 টিটো 73208101--5195 1. 12661106)0216020, ইহা] মঙ্গলীশ 

রাজার লিপি বলিয়া! পরিচিত। এখানে এই লিপির একটী অনুবাদ প্রদত্ত হুইয়াছে। 
এই লিপি অনুসারে মঙ্গলীশ্বর রাজা! কীর্তিবর্মণের কনিষ্ঠ সহোদর ; তিনি শক ৪৮৮ ( ৫৬৬ খুঃ) 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

02 50176 1১8171251 [11501110001025 10 50000 100019৮7150, 80110511500 0, 

11.0.8১ %:821015--ইছাঁতে পহ্লবী লিপির বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে। প্রত্বতত্বের দিক দিয়া 

ইহা একটী গবেষণা -মূলক প্রবন্ধ । 
7116 50016 01 4105710911--অমরনাথের আর একটি নাম অন্বরনাথ। এখানে 

অমরনাথের মন্দির সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আঁছে। ইহাতেও প্রাচীন ভারতীয় গ্রত্বতত্ব বিষয়ে 
অনেক সংবাদ আছে। 
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ধর্ম ও দর্শন 

ভারতবর্ষ--উপনিষদের অর্থ--প্রীহিরন্সয় বন্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস। 

প্রবর্তক-_গুণবন্ধন ও তাহ! হইতে মুক্তির পথ--শ্রীমতিলাল রায়। 
উদ্বোধন-_বাঙ্গালায়-অদ্বৈত-ভাবধারা-__মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভৃষণ। 

্হ্মবিগ্ঠা-_-অতিব্যক্তিবাদ--্রীতুলসীদাস কর। 
১. -বতগান বিশ্বে বেদান্তের বাণী- শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 

শিবম্--হিরণ্যগর্ভ__মগ্ডলেশ্বর-স্বামী-মহার্দেবানন৷ গিরি। 
-পঞ্চগ্রদীপ- স্বামী-বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি । 

_ ধর্ম ও সমাজ-_-প্রীসতীন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল 
-অদ্বৈতবাদীর আত্মরক্ষা - পণ্ডিত শ্রীরাজেন্্র নাথ ঘোষ, বেদাস্ততৃষণ 

সাহিত্য 

প্রবাসী--নবধুগের কাব্য-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

১. দ্বীন চণ্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী--শ্রীথগেক্জনাথ মিত্র । 

তারতবর্ষ-_মেঘদুতে পরাধীনতার পরিণাম-_শ্রীজিতেন্ত্রনাথ ভট্রাচার্ধ্য-বি-এল 

প্রত্বতত্ বিশারদ । 

- আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম -শ্রীমোহিণীমোহন দত্ত বি-এ। 

5 

গ্রবর্তক-_আর্যা-মঙ্গীতের ধার! নির্ণয়--প্রজ্ঞ।ননা | 

».. --গ্রাচীন বাঙল। গাহিত্যে-মুসলম|নের দান - শ্রীশচীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
,.. -রবীন্দ্র-কাব্যে রহম্তাছভূতি-__“হরিহর+ 

॥.. __পল্লী-সাহিত্যের-যৎকিপ্থিৎ-+অধ্যাপক শ্রীযতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য এম-এ। 

উদ্বোধন--উনবিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে বাংল! সাহিত্য--অধ্যাপক 

গ্রীপ্রিয়ঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর.এধ | 

্রহ্মবিগ্ভা--আদর্শ মমাজ ও রাষ্ট্র-্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় । 
বিবিধ 

প্রবাসী-মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ - শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। 

॥.. _বতর্মান বর্ষে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ--গ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য । 

».. -শিবের নৃত্যমুতি _শ্রীরমেশ বন্গু। 
তারতবর্ষ--কাগজের কথা-_অধ্যাপক শ্রীবরদাদত্র রায় এম-এ। 

».. -ব্বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় -শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচড়ি। 
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ইতিহাস | 
তারতবর্ষ-_বাঙ্গালায় পালরাজত্ব ও কম্োজ-বংশ-_শ্রীহরেরুষ্ড মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব। 

গ্রবাসী তুরস্কের অভ্যুদয় _-শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

আহিত্য পল্রিঘশ পত্রিকা 
৪৬শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা 

বিজ্ঞানবাদ-_শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাঙ্গালী সমজের সমন্যা--স্রীবজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার-্রান্নশীল কুমার দে, এম-এ ভি-্লিট। 
বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়-পীযোগেশচন্ত্র রায়, বিদ্যানিধি। 

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন--শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ। 

দশাস্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন-_-প্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ডি-এস্-সি। 

বাংলা,গদ্যের প্রথম যুগ (৭)--শ্রীপজনীকান্ত দাস। 

শলাহ্বম্ভিক্ষ লহ 
কলিকাতার নৃতন মেয়র--গত ১১ই বৈশাখ বুধবার মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকী 

এবং শ্রীধূত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম যথাক্রমে কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। 

আমর] তাহাদের উভয়কে আমাদেব অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি_মাদ্রাজে ডাঃ এ্ারাগডেল শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে 
বলেছেন রাজনৈতিক মুক্তিই আমাদের একমাত্র কাম্যবস্থ নয়। সংস্কতি ও শিক্ষার দিক 
থেকেও আমাদের চিত্তকে বৈদেশিক আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। 

শিক্ষায় বাহন-_হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়। বিশ্ববিখ্যালয়ের অর্থশান্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ 
আনোয়ার ইকবাল কোরেশী লাহোরের অধ্যাপকপম্মেলনের সভায় বলেছেন, আমাদের 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান ক্রটি হচ্ছে বিদেশী ভাষ। আমাদের শিক্ষার বাহন। 
এর ফলে শিক্ষার দ্রুত প্রস/র অসম্ভব হয়ে দীড়িয়েছে। এই কথাই কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার 

একাধিক গ্রবঞ্জে জোরের সঙ্গে বলিয়াছিলেন। 

শোক সংবাদ 
পরলোকে প্রত্রতন্ববিদ্ মহিল।--প্রত্বতববিশারদা ভাঃ সি, মিনাক্ষী গত ৫ই 

যার্চ পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রত্বতত্ব বিষয়ে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাহার একটা 
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ভারত সরকারের প্রন্থতত্ব বিভাগের ৬৩নং গবেষণাসুলক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতেছে । 



অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিষ্ভাভূষণ 
( সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ) 

গত. ২৩এশে এপ্রিল অপরাহে শশ্রী ঠারতীর” গ্রধান সম্পাদক বহুতাষাবিদ্ অধ্যাপক 
অমুল্যচরণ বিগ্ভাভৃষণ মহাশয় তাহার ঘাটশীলান্ত ভবনে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়! বন্ধ হওয়ায় 
পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েকম!স যাবৎ তিনি যকত ও হৃদরোগে ভূগিতেছিলেন। 

"১৮৭৭ খুষ্টার্ষের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বিগ্াভূষণ মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহার 
পিতক্জিনাম উদয়টাদ ঘোষ মজুমদার। কাঁশীধামে সংষ্কত অধ্যয়ন করিয়া তিনি উপাধিপ্রাপ্ত 
হ'ন। ইহার পর তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় বনৃভাঁষা আয়ত্ত করেন। পালি ও প্রাকতে তাহার 
অপাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ভিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাহার 
প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইতিহাস, প্রত্বতত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে তীহার বিশেষ পাঙ্ডত্য ছিল। ১৮৯৭ 
্রীষ্টাৰে বিভিন্ন ভাষার পত্রাদি অনুবাদের জন্য ট্রান্শ্নেটিং বুরো” নাম দিয় একটি কার্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খুষ্টাব্ে তিনি বিভিন্ন ঠাষ। শিক্ষা দিবার উদ্দোশ্ত্ে এড ওয়ার্ড ইন্স্টিটিউসন্ 
নামক বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠ। করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাবে তিনি 
মেট্রোপলিটন ইন্স্টটিউসনের (বতমান বিগ্য।সাগর কলেজের) অধ্যাপক নিযুক্ত হন; এবং 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ ও বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটক সে[সাইটার অতি পুরাতন সদস্ত। কলিকাতা ইতিয়ান্ 
রিসার্চ ইনূ্স্টিটিউটের স্থাপনাবধি তিন কার্বকরী সমিতির সত্য ছিলেন। বহুবার তিনি বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির পদ অশক্কৃত করিয়াছেন। ১৩১১ হইতে ১৩১৭ সাল পর্যস্ত বাণী 
নামক মাসিক পত্র পরিচালনা করেন। কবি দ্বিজেন্রলালের মৃত্যুর পর ১৩১৯ সালে তিনি 
ভারতবর্ষের অন্ততর সম্পাদক হন। অতঃপর [110181) 40806100 ০1 4১15 নামক ইংরেজি 
পত্রের সম্পাদনা করেন। ১৩৩৬ হইতে চার বৎসর কাল তিণি “পঞ্চপু্প” নামক মাসিক 
পত্র সম্পাদন করেন। মৃত্্ুকীল পর্স্ত তিনি ইগ্ডিয়ান রিসার্চ ইন/স্টটিউট, পরিচাঁলিত বাংল! 
পত্রিকা *শ্রীতারতী*র প্রধান সম্পাদক ছিলেন । তিনি বহু পুস্তক ও প্রবন্ধা্দি রচন] করিয়াছেন । 

| তাহার দেবতত্ব গ্রন্থম।ল[র 'গরন্বতী' প্রকাশিত হইয়াছে । 'গণেশ ছাপা হইতেছে । এই 
ছুইখানি পুস্তকই ইঙিয়ান রিসার্চ ইনৃস্টিটিউটের গ্রকাশি হ গ্রন্থমাণ।র অন্তর্গত। 'জৈনজাতক' 
আীকষ্ণবিশাস' ও শ্রশ্রীংকীত'নামূত' এবং 'প্রীকষ্চকর্ণামৃত' বিশে প্রসিদ্ধ। তিনি কিছুদিন 
'কাশিমবাজারের মহারাজার অনুরোধে গৌরাঙ্গ সেবক নামক একখানি বৈষ্ণব পত্র সম্পাদন 
করিয়াছিলেন । 

কয়েক বৎসর হুইল তিনি প্বঙ্গীয় মহাঁকোষ" নামক একখানি স্ববৃহৎ অতিধান সম্পাদনে 
রত ছিলেন। এই অতিধানের কেবলমাত্র একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। “এই অভিধানটা 
ইঙ্িয়ান্ রিলার্চ ইনৃট্টিটিউট্ কতৃক প্রকাশিত হইতেছে। যাহাতে এই অনম্পর্ণ মহাকোষখানি 
সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার প্রস্থ ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টাটউটের কতৃপক্ষ পপ্ডিতমগুলীর 
সহযোগিতা প্রার্থনা করে | 

তাহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হুইল তাহ! সহজে 'পরিপৃরিত হইবার নয়। 
আমর! তীহছ।র শোকসন্তপ্র পরিক্ষনবর্কে আমাদের গভীর সমবেদন। জ্ঞাপন করিতেছি । 

পরগনার নতিরিততকুজজনতেেতরল 



ভ্বিতীশ্্র ম্ জ্যেষ্ট, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ দস্ণম অংখ্যা 

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরি 
প্রীতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য এম. এ. 

[৬] 

১৮৬০ শ্রী] 

১৮** শ্রীস্টাৰ্ হইতে ১৮৬৭ শ্রীন্টান্দের মধ্যে অমরকোষের.যে সকল বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত 

হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েক খাঁনির পরিচয় ইতঃপূর্কে' প্প্রাচীন বাঙ্গলা প্রস্থ পরিচয়” শীর্ষক ১৩৪৪ 
বঙ্গাব্দের “প্রবর্তকে” মুদ্রিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে, প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভারতীর গত'সংখ্যায় 
“শবার্ণব” নামক ১২৪৬ ৰঙ্গাব্ধে প্রকাশিত অমরকোষের একখানি বঙ্গান্বাদের পরিচয় প্রকাশ 

করিয়াছি । নিম্নে উক্ত সময়ের মধ্যে মুদ্রিত অপর একখানি অমরকোষের বঙ্গানুবাদের পরিচয় 

গ্রদত্ধ হইল। আলোচ্য অভিধান খানি এই জাতীয় অপরাপর অভিধান হইতে পৃথক ও 
বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। এই অভিধানের নানা বৈশিষ্ট্ের মধ্যে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহী কবিতায় 

রচিত। ১৮৬৭ গ্রীন্টাবের পূর্বে যে সকল অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আলোচ্য অভিধান 
ব্যতীত অন্ত কোন অভিধান কবিতায় রচিত হয় নাই। ১২২৪ [1] বঙ্গাঁৰে মুদ্রিত পীতান্বর 

মুখোপাধ্যায়ের শবসিজ্ুর শুধু ভূমিক] অংশ কবিতায় দেওয়! হইয়াছে। 
আলোচ্য অভিধানের সঙ্কলয়নিতা সপ্তক্ষীরা নিবাসী স্বর্গত কাশীনাথ রায় চৌধুরী। 

এই অভিধানের যে খণ্ড আমি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত ও আখ্যাপত্র হীন। 
এই খণ্ডের আখ্যাপত্র না থাকায় ইহা! কবে, কৌঁন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 

জানিতে পারি নাই। .. কিন্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ ও কাগজ দৃষ্টে ইহা যে ১৮৬৭. ত্ী্টাবের পূর্বে 

প্রকাশিত হইয়াছিল সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকার" যদিও গ্রন্থ 
প্রকাশ কালের উল্লেখ নাই তবুও ইহ! যে ১৮৭৭ গ্রীন্টাবের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
আছে। নিম্নে সেই প্রমাণেরই উল্লেখ করিব। 

এই অভিধান খানির প্রারস্তে বদানাদি, তৎপরে “পরিভাষা, ও পর্য্যায় বিবরণ এবং 
৯৩ 
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তদনন্তর “আত্ম-পরিচয়” মুদ্রিত হইয়াছে । ইহার বন্দনাদি, পরিভাষা, আত্ম-পরিচয় প্রভৃতি 

ংশ এবং অভিধ।ন অংশ সর্বত্রই পয়ারে রচিত। ইহাতে শ্রমরকোষ ব্যতীত রঘুনাথ চক্রবর্তী 

এবং বেদান্ত বাগীশের টীকাধৃত সকুল শব স্থান পাইয়াছে। 

এই অতিধানের বন্দনাদি অংশে সংক্ষেপে দেব দেবী বন্দনার পর অমর সিংহ কৃত 
অমরকোষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে যে উদ্দেশ্তে কাশীনাথ আলোচ্য অভিধান 
সঙ্কলনে ব্রতী হন তাহ! নির্দেশ করিয়াছেন । 

* “সে রত্ধে যত্ব মদ ভ্রাতা] দেবনাথে হয়। 
ভাষাঙ্লািষে এসে আমার অগ্রে কয়॥ 

চি সু সঃ 

ত্রাত্ অন্ুধোধ বোধ স্ুগমের তরে । 

স্বীকার করিয়! ভীত হইলাম পরে ॥% ইত্যাদি 
এই কয় পংক্তি হইতে জান। য।ইতেছে যে গ্রন্থকারের পাতা “দেবনাথ” তাহার নিকট 

অমরকো ষ শিক্ষা করিতে চাহিলে তিনি অমরকোষের এই বঙ্গানুবাদ করেন। -দেবনাথ' ঠাহার 
াত্তাবস্থায় অমরকোষ শিক্ষার জন্ আগ্রহ গ্রকাঁশ করিয়া থাকিবেন। নিয়ে বন্দনাদি শীর্ষক 

৪৮ পংক্কির পয়ারটা উদ্ধত হইল-_ 

শন্দলিজ্ু। 

বন্দনাদি। 

নারায়ণ নর নরোত্তম সরস্বতী । 

ব্যাসাদির পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি ॥ 

করুণ। করিয়৷ কমলজ কৃপময়। 

লোকছুঃখ দুর জন্ত চিন্তিয়া হৃদয় ॥ 
কবিতুল্য কবিবর পুক্র সারদার। 
অমরে বামরসিংহে কল্পে অবতার ॥ 

বিবিধ বিধানে বিধি লুবিধি বিধায়। 

স্বীয়দত্ত নাম সত্য করিলেন তায় ॥ 

অমর যশে গ্িংহ কৰি সমাজ মাজে ।. 

নক্ষত্র ক্ষেত্রে যেন দবিজরাজ বিরাজে ॥ 

সমর এ অমর অমর কিসে হয়| 

কীতির্ঘন্ত স জীবতি 'সর্বশান্ত্র কয়॥ 
সারদ! সারদা বরদা যেই অমরে। 

ধক্ষবর ছেতে বর সেবরার বরে ॥ 
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কুবের কোষস্থ রত্ব স্বমূল্য সে হয়। 

উচ্চ নীচ সর্বস্থানে সাধারণ রয় ॥ 

অমরকোযস্থ মর্ব পদরত্ব সার। 

ব্রিলোকেতে তুল্য মূল্য লক্ষ নাহি তার॥ 
শত শত সতসমাজে মুশোভ্য হয়। 

পঞ্ডিতাদি সাধুমুখে শ্বা সম রয় ॥ 
ধনেশের ধন বিতরণ জন্য ক্ষয়। 

অমরকোস্থ বনু ব্যয়ে বৃদ্ধি হয়॥ 

শ্রেষ্ঠা শরেষ্রূপে সৃষ্টি যে জন্য করিলে। 
তার মত মত মতিমান তা পলিলে ॥ 

স্বনামে অমরকোব গ্রক।শ করিলে। 

ছন্বঃহুত্রে পদরত্ব হার গেঁথে দিলে ॥ 

সে রত্বে যত্ব মদ্ভ্রাত1 দেবনাথে হয়। 

ভাষাভিলাষে এসে আমার অগ্রে কয় ॥ 

সে সতে রত অনুগত দেব দ্বিজের। 

প্রাণাধিক মম প্রিয়তম পণ্ডিতের ॥ 

তাত অন্থরোধ বোধ স্থগমের তরে। 

স্বীকার করিয়! ভীত হইলাম পরে ॥ 
অমরকৃত কোষ অকুল জলনিধি। 

কেমনে পাইবৰ কুল কি ঘটালে বিধি ॥ 
নুরশাখী শিরশাখা শোভিত সুফল। 

বামন কেমনে পাবে মন কি পাগল ॥ 

এক কারণে মনেরে ক্ষান্ত দেই রে!ব। 
পর্ডিতের গ্রাহ হয় পণ্ডিতের দোষ ॥ 

আমি মূর্খ কুকবি তা জ্ঞাত সর্বজন। 

মুখের দোষ পণ্ডিত করেন মার্জন ॥ 

বেদান্ত বাগীশ বাণীশ সদৃশ জ্ঞানী । 

রঘুনাথ চক্রবর্তী অতুল্য বাখানি ॥ 
টাকার টাক! দ্বিটাকা কোষের করিলে। 

জ্ঞান তানুদয়ে স্মজ্ঞানতমে। ছরিলে ॥ 

ব্যাখ্যোপলক্ষ্যে অমর হৈতে যে অধিক। 
সব স্ব গ্রন্থে গ্রথিত করিলে ছবিরলিক ॥ 
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মূল মহ আমি তাহ! করিব লিখন। 

কারণ অধিক জ্ঞাত হওয়। প্রয়োজন ॥ . 

এই অভিধানের পরিভাষা বিভাগে অভিধানের মধ্যে যে সকল সাক্ষেতিক চিনবে 
ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অভিবানে যে রীতি অন্ত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা আছে। নিম্নে 

পরিভাধ" শীর্ষক ৪২ পংজির পয়ার উদ্ধৃত হইল-_ 

সলিভাম্া। 

টীকাকার ধৃত অধিক যাহ লিখিব। 

সে শব্ধ বাম পার্থে বিশেষ চিত দিব ॥ 

কোষ মধ্যবর্তী কি টাকা দয়াস্তর্গত। 

যৌগিক শব্দার্থ লত্য নাম হবে যত॥ 
তড়িন্ন অন্য যে শবে সেই অর্থ হয়। 
তাতে তৎপর্যায়ির নাম হবে নিশ্চয় ॥ 

পর্যায় পরিচায়ক যে যে শব রবে। 

তন্মধ্যে সাধুশব পর্যায়ির্ নাম হবে ॥ 
ব্যাকরণ কার্য শব্ধান্তে স্বার্থে ক হয়। 

বহুব্রীহি সমাসেও শবান্তে ক রয়॥ 
সে দ্বিবিধ ককার যে শবান্তে লিখিব। 

সেই ককারোপরি বিশেষ চিহু দিব ॥ 
সে ককার যুক্ত শবে যেই অর্থ হয়। 
সে ককার হীন সে শবে সে অর্থ কয়॥ 

প্রাদিপদিক শব লিখিৰ সমুদয়। 

ব্যাকরণ কার্ষে শব নানা রূপ হয়॥ 

শবের লি্গতেদ লিখিতে সুবিস্তার। 
অন্ক সঙ্কেতে সংক্ষেপে করি স্থগ্রচার ॥ 
১একাক্কে জী ২ দ্যক্কে পুংও ত্র্যক্কে ্ীব হইবে। 
৪ চতুরস্কে পুং ক্ীব ৫ পঞ্চেস্ত্ী পুং বুঝিবে ॥ 
৬ বড়স্কে স্ত্রী ক্ীব ৭ সপ্তাস্কে ভ্রিলিঙ্গ হবে। 
৮ অষ্টাঙ্কে অব্যক্ত লি বোদ্ধ! বুঝে লবে ॥ 
শঙ্ক' সহ সঙ্কেতাঙ্ক অঙ্কিত করিব। 

যচ্ছবের যদক্ক তৎপার্থে তাহ দিব | 
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বালক সবে নুখে শিখিবে অনায়াসে । 

সে জন্ত পয়ারচ্ছন্দে লিখি স্পষ্ট ভাবে ॥ 

পদ্যান্ত স্বাক্ষরে ভাষার মিত্রাক্ষর রীত। 

তা করিলে গ্রন্থ বৃদ্ধি হয় বিপরীত ॥ 

তজ্জন্ত পদ্যাস্ত এক অক্ষর মিলন। 

এ পুস্তকে এ রীতি করিলাম গ্রহণ ॥ 
সাধারণ জন জ্ঞান হবে অনায়াসে । 

তজ্জন্য পরিচয়াদি লিখি গ্রাম্য ভাষে ॥ 

যে বিধানে স্মভিধান লিখিলে অমর। 

তন্ত্রপ লিখিব ভীষ। শুন বিজ্ঞবর ॥ 

কিন্ত তিনি লিখেছেন নাম যথাক্রম। 

* ছন্দোনুরোধাদি জন্ত লিখি ব্যতিক্রম ॥ 

ইত্যাদি যতেক দোষ ভাষাতে আমার। 
দয়াগুণে গুণী শুদ্ধি করিবেন তার ॥ 

শ্রীগুরু চারচরণ চিত্তে চিন্তা করি। 
মানসে শ্বরিয়ে সার! সরম্বতীশ্বরী || 

অবিধানে অভিধানার্ণবে ঝাপ দেই। 

গুরুদেব পার কর নিবেদন এই ॥ 

এই অভিধানের আত্মপরিচয় বিভাগে আভিধানিকের বংশ পরিচয় দেওয়া আছে। 
এবং প্রসঙ্গত: 

প্অন্য বিশেষ মহেশ মঙ্গলে বিস্তার | 

পরে সত্য নারায়ণ পুস্তকে প্রচার ॥ 

শবসিদ্ধু নাম এই গ্রন্থের রাখিয়া । 
যে তাৎপর্ষে রাখি নাম লিখি বিবরিয়! || 

--উক্তি হইতে জানিতে পারি যে শব্খসিদ্ধু ব্যতীত কাশীনাথ “মছেশমন্গল' ও 'সত্যনারায়ণ 

পুভ্ভক+ নামক গ্রন্থঘবয় পচন! করিয়াছিলেন । সত্যনারায়ণ পুস্তকের ১২৫৬ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় 

সংস্করণ আমি দেখিয়াছি।* নিয়ে শবপিদ্ধুর আত্মপরিচয় শীর্ষক ৪৮ পংক্তির পয়ারটী উদ্ধৃত 
হইল। ইহাতে কবির বংশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

* নিয়ে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র ও কবির পরিচয় জাপক অংশ উদ্ভুত হইল। -. 

পী্রীহরি: | / শরণং | / মহামুনি বেদব্যাস প্রকাশিত । / স্বন্ধ পুরানীয় রেবাখত্ান্তরত / 

সত্য নারায়পোপাখ্যাণ | নামক গ্রন্থ। / কাশীপুরবাসি | শ্রীযুতকাশীনাথ চতূরধরীণ কর্তৃক | 
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পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশিত | হইয়া।| ইদানিন্ধ / কলিকাতা৷ সংবাদ পুর্চিজ্রোদয় যন্ত্রে 

দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / ১২৫৬ সাল।/” পৃ" ২১৯ আকার ৭২ ৮ ৪ ই ইঞ্চি। 

“আমার আচার্য্য গুরু সর্বগুণধাম। 

তর্কভূষণ উপাধি গীতান্বর নাম ॥ 
তিনি কুল পুরোহিত বিশেষ আমার । 

পাইলাম বেদ মাতা কপাতে তাহার ॥ 
তেঁহ বলিলেন বৎস কররে শ্রবণ। 

সত্যব্রত কথ! কর ভাষাতে রচন ॥ 

শিরে আক্ঞ ধরি পরে তাবিতে লাগিলাম্। 

গুরু আক্তা জন্ত মনে সাহস করিলাম্ ॥ 

স্্ধা পুরাণেতে মহাখধি বেদব্যাস। 

কপাকরে রেবাখণ্ডে করিলে প্রকাশ ॥ 

সত্য নারায়ণ ব্রতকথা চমৎকার। 

মহাযত্বে আমি ভাষা করিলাম তার ॥ 

গুণবান্ গণ স্থানে করি নিব্দেন। 

কূপ করি এ পুস্তক করিবে শ্রবণ ॥ 

দোষ পেয়ে রোষ নাহি কদাচ করিবে। 

অশুদ্ধ পাইলে তাহা! শ্তদ্ধ করে দিবে ॥ 
আত্ম পরিচয় দেই বিনয় করিয়] | 

শুন সর্বজন স্বীয় দয়! প্রকাশিয়৷ ॥ 

রাটীয় ত্রাঙ্গণ মধ্যে সপ্তসতি সার। 

কাটানি কুলেতে যছুনাথ অবতার ॥ 

তার বংশধর শ্রেষ্ঠ বিষুণরাম নাম। 
ইষ্ট পরায়ণ অসংখ্য সে গুণ গ্রাম ॥ 
তাহার তনয় দ্বয় সর্ব গুণ ধান। 

শ্রীরাধা মোহন আর গ্রাণনাথ নাম ॥ 

জ্যেষ্টের জ্যেষ্ঠ তনয় আমি পাপাধার। 

কাশীনাথ নাম মম জ্ঞান শুন্তাকার ॥ 
| নিবসতি করি আমি গ্রাম সপ্ক্ষীরে। 

দ্বিতীয়ালয় কাশীপুর গঙ্গার তীরে ॥ 
মমানুজ ভ্রাতা দেবনাথ দিলে সুর 

! গাই লত্যদেব গীত আনন গ্রচুর ॥৮ 



জৈষ্ঠ, ১৩৪৭ ] উনবিংশ শতাঁবীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৫৮৬ 

আঁজ্ঞপন্সি5ম্ব। 
আত্মপ রচয় পরে করি নিবেদন । 

দয়াগুণে গুণিগণ করিবে শ্রবণ ॥ 

রাটীয় শ্রেণী সপ্তশতি কাটানি বংশ । 
যছ্থনাথ যহুনাথ অংশ অবতংশ || 

শ্রীযুক্ত শ্রীধর শ্রীদ হইলে তাহার। 

২শে শ্রীরঘুনন্দন কূপ অপার ॥ 
শ্রীগঙ্গাধরাদি কূপ! তৎপরে তন্্রপ। 

কুলীন কুলজ্ঞ কপাতে খ্যাতি স্বরূপ ॥ 

সপ্তাশববাহন বৎ তাঁর সপ্ত সম্ততি। 

কনিষ্ঠ হরিবল্লত হরিদেৰ খ্যাতি ॥ 

তাহার তনয় রামদেব গুণধাম। 

তৎ সুতদয় চক্্রশেখর দুর্গারাম || 

দুর্গারামের তৃতীয়পুক্র অন্থপাঁম। 
্বয়ং বিধু বিষুতরাম প্রভূরাম নাম | 

সে ন্ুকৃতির সৎকীতি কীতনে অপার। 

মহেশ মঙ্গল গ্রন্থে কিঞ্চিৎ প্রচার ॥ 

অসীম মহিমা তার বণিতে কে পারে । 

জগৎ বিখ্যাত শ্রীগোবিন্নাদি প্রচারে ॥| 

সর্বগুণযূত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হত তার। 

রাধানাথ নামে রাধানাথ অবতার ॥ 

শ্রীরাধামোহন নামে বিখ্যাত ভূবনে। 

বারেক যে দেখেছে সে না পাধরে মনে | 

দ্বাপরে গোলক ত্যজি ভূলোকে আসিয়া । 
পুনঃ নিত্য লোকে গেল! লীলা গ্রকাশিয়া || 

সে ক্ষত্রিয় বংশ চিন্তামণি চিন্তা করি। 

দ্বিজকুলে যছুকুলে হয়ে অবতরি || 

যত মনোসাদ অবিবাদে পুরাইলে। 
পঞ্চপুক্র রাখি পঞ্চ পঞ্চে মিশাইলে ॥ 
সহোদরগণ মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ বটে। 
পাপে কত কুঘটন! ঘটে এই ঘটে ॥ 
সপ্তক্ষীরা নাম গ্রাম ধাম মম হয়। 
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যথান্পূর্ণাসহ বিশ্বেশ বিশ্বময় ॥| 

দ্যালয় গঙ্গ! প্রাক্-তীরে কাশীপুর গ্রাম। 

কাশীসম দ্বিগ্রাম অসংখ্য গুণগ্রাম ॥ 

অন্নদ! শিব নিবাস গঙ্গাতীর গুণ । 
আমি থাকি কেবা কৰে কহিতে নিপুণ ॥ 

অন্য বিশেষ মহেশ মঙ্গলে বিস্তার । 

পরে সত্যনারায়ণ পুস্তকে প্রচার | 

শব্বসিদ্ধু নাম এই গ্রন্থের রাখিয়া | 

যে তাৎপর্ষে রাখি নাম লিখি বিবরিয়! | 

পয়োধি প্রবেশিয়া প্রয়াসে রত্ব পায়। 

পায় পায় অপায় তায় ব্যয়ে ক্ষয় যায় | 

শবসিছ্ুতে অমূল্য পদ রত্ুচয় । 

চৌরাদি তয় নাঁচি ব্যয়ে বৃদ্ধি নিশ্চয় | 
সিন্ধু হৈতে রত্বোত্তোলনে প্রাণ আশঙ্কা । 

পদরত্ব প্রসাদে পলায় কাল শঙ্কা || 

পদে পদে পদবুদ্ধি পদরত্ব পেলে । 

সাদরে সম্মান লাভ সৎ সংসদে গেলে ॥ 

কাশীনাথের সত্যনারায়ণ পুস্তকের সুর দিয়াছিলেন দেবনাথ--. 

“মমানুজ ভ্রাতা দেবনাথ দিলে সুর | 

গাই সত্যদেব গীত আননে প্রচুর ॥ 
যে স্ত্যনারায়ণ পুস্তকের গানের ছ্থুর দিয়াছিলেন দেবনাথ--সেই দেবনাথই কাশীনাথের 

নিকট অমরকোষ শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সত্যনারায়ণোপাখ্যানের দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২৫৬ বঙ্গাঝে মুদ্রিত হয়। এই হিসাবে শব্ধার্ণৰ রচনাকালও প্রায় সামসময়িক ধুগে 
বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। আমরা ১২৭১ বঙ্গাঝের ১৫ই চৈত্র তারিখের 

সোমপ্রকাশে আলোচ্য অভিধানের সমালোচনা পাইতেছি ১। এই সমালোচনা ব্যতীত 

১। সোমপ্রকাশ, ১৫ই চৈত্র ১২৭১ বঙ্গাৰে প্রকাশিত সংখ্যার ২৯৬ পৃষ্ঠায় "নুতন 

পুস্তক ও পত্রিকা” শীর্ষক বিভাগে 'শবসিন্ধুর নিয়োক্ত উল্লেখ আছে £-- 

“শবসিু। সন্তক্ষীরার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ রাঁয় চৌধুরী অমরকোষ ও রঘুনাথ 
চক্রবর্তী ও বেদান্তবাগীশ কৃত টীকা ধৃত শব সকল সংগ্রহ করিয়া! পয়ায়ে প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এক্ষণে লোঁকের যেরূপ রুচি পরিবর্তও অকারাদি বর্ণবিন্তাস ক্রমে অভিধান লিখিষার রীতি 

প্রবর্তিত. হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থ যে অধিকতর আদৃত হইবে আমাদিগের এরপ-বোধ হয় না।” 
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২ ঞপছ্োন্র দূহ্বহাল 
লোভাদি যে কয়টা অইৎ প্রবৃত্তি আছে, তাহা! মানুষকে অসৎ পথে পদার্পণের স্তায় 

অনেক বিষয়ের ছুর্যবহারে প্রবর্তিত করে। সর্বকালেই তাহার তুল্য প্রতূত্বদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই 
প্রাচীন কালের রঘু আলেগজও্ডর ও জুলিয়স সীজর লোভপরতন্ত্র হইয়া! রাজ শক্তির পররাজ্য 
অয়রূপ যে দুর্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই শক্তির ছুর্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। কেহ 

তারতবর্ষ প্রবেশের চেষ্ঠায় আছেন, কেহ মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে স্বাধিকার বিস্তার 

করিতেছেন, কেহ ডেগ্নার্ক জয়ের সুযোগ দেখিতেছেন, কেহ বা চীন প্রভৃতি গ্রাসের উদ্ভোগে 

আছেন। সেকালের রাঁজাদিগের এই সংঞ্চার ছিল, বাহুবল প্রকাশ করিয়া পররাজ্য গ্রহণ 

করিতে পারিলে লোকে বীর-কীতি হইবে, এখনকার রাজগণের আয় বৃদ্ধি পররাজ্য গ্রহণের 
উদ্দেশ্য হইয়াছে । পরিণাম বিবেচনা করিলে উহয়ই লোভে পর্যবসিত হইতেছে। প্রজা 

রক্ষার্থই গ্রতৃশক্তির স্যগ্টি। প্রাণি-সংহরণ পরসম্পত্তি লুণ্ঠন ও পররাজ্য হরণ করিয়া লোভ 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইহার স্থষ্টি হয় নাই । প্রতুশক্তিকে পররাজ্য হরণাদিতে 

বিনিযোজিত করিলে ইহার দুর্ব্যবহার হয় সন্দেহ নাই। 
রাজ শক্তির ছুর্যবহারের ন্যায় আজি কালি পগ্ভের ও দুর্ব্যবহার দৃষ্টি গোচর হইতেছে। 

প্রাচীনকালে কোন কোন দেশের লোকে ভ্রমহেতু পঞ্চ স্থষ্টির উদ্দেশ্য বিস্বৃত হুইয়! দর্শন বিজ্ঞান 
ইতিহাস ভূগোল অভিধান ও চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রভৃতি সমুদয় পদ্ভে রচনা করিয়া গিয়াছেন, 

এখনও স্থান বিশেষে সেই ভ্রমের বিলক্ষণ প্রাছর্ভাব দুষ্ট হইতেছে। এগুলি পদ্যের বিষয় নয়। 
ইহাতে পদ্য রচনা শক্তির বিনিযোগ করিলে পদ্যের দুব্যবহার করা হয়। সংস্কত আলঙ্কারিকেরা 
পদ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে যাহাতে রস না থাকে তাহাতে পদ্য শব্দ প্রয়োগ সঙ্গত 

হয় না। ইংরেজী গ্রন্থকারেরাও মানগ্রিক আনন্দকে পদ্য লক্ষণ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
অন্ুতবশালী ব্যক্তি মাত্রেই কাব্য পাঠকালে অনুভব করিয়া দেখিবেন, গ্রশ্থের অন্তর্গত যে পদ্যগুলি 

নীরস হয় তাহ। পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ হুয়। হোমর হউক আর রামায়ণ হউক, সেক্সপিয়র 

5উক আর শকুন্তলা হউক, মিলটন হউক আর মাঘ হউক, ইহার যে যে অংশ নীরস তাহ। তাল 
লাগে না। যাহাতে কল্পনা শক্তি ও রচন! শক্তির সবিশেষ পরিচয়, রস, ভাব অথবা কোন 

উপদেশ না থাকে সে কাব্য দীর্ঘনদীবি হয় না। 

পয়ারে অনুবাদ কর! একখানি অভিধান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাই এই 

প্রস্তাব উত্থাপনের কারণ। প্রাচীন কালের লোকের এই সংস্কার ছিল, পদ্যে কোন বিষয় গচিত 
হইলে তাহ মুখস্থ করিবার সুবিধা হুয়। কিন্তু অভিধান আম্মপুবিক মুখস্থ করিয়া রাখিবার 
প্রয়োজন নাই। অকার়াদি বর্ণযোজনা ক্রমে অভিধান করিবার যে রীতি হইয়াছে, তাহা 
অতি উৎকৃষ্ট। যে রীতি পরিত্যাগ করিয়া আজি কালি পয়ারে অভিধান রচনার করদর্ রীতি 

২--*৭৪ 
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আলোচ্য অভিধানের পর্যায় বিবরণে অষ্টাদশ বর্ণে বিভক্ত সমগ্র অভিধান যে লকল 
পর্যায় বিতক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ পাইতেছি। নিয়ে পর্যায় বিবরণ মুদ্রিত হছইল। যথা-_ 

বর্গ, পাতাল, ভূমি, পৃর, শৈল, পঞ্চম 
বনৌষধি, সিংহাদি, মনথয্যু) বর্গাষ্টম || 
্ধ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃড্রবর্গ, দ্বাদশ | 
প্রাণি, বিশেষ্যনিন্ন, সংকীর্ণ, পঞ্চদশ || 
নানার্থ, অব্যয়, এবং লিঙ্গাদি সংগ্রহ । 

অষ্টাদশ বর্গ অমরাভিধাঁনে কহ ॥| 

্বগা্বর্গ চারি শত বার পর্যায় তায়। 
পাতালে এক শত শ্বাট্চল্লিশ পর্যায় 

ভূমি বর্গে তিগ্লান্ন পর্যায় কৰি কয়। 

পুর বর্গে সাতযটি পর্যায় সুনিশ্চয় ॥ 

পর্যায় ত্রয়োবিংশতি কবি কহে শৈলে। 

বনৌষধে তিন শত অষ্টনব্বই কৈলে ॥ 
সিংহাদিতে পর্যায় একশত ছত্রিশ। 
মনুষ্বে চারি শত চৌধটি সুগ্রকাশ || 
ব্রহ্মবর্গে পর্যায় এক শত বিরাশি। 

ক্ষত্রিয়ে তিন শত উনপঞ্চাশ ভাষি ॥ 

বৈশ্বে এক শত ছত্রিশ পর্যায় কহে। 

শূর্রে এক শত আটবন্রি পর্যায় রহে ॥| 
এক শত বাট্রি পর্যায় প্রাণিবর্গে | 

পরে আর নিবেদন শুন বিজ্তবর্গে | 

বিশেষ বিশেষ্যনিন্ন বর্গ লিখে সার। 

এক শত চরোনব্বই পর্যায় তার। 

যে কেন অনুস্থত হইতেছে, তাহা! আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। বিশেষতঃ যে কালে 

ভাবুকতা ও কল্পনা শক্তি প্রবল খাকে, সেই সময়েই লোকের পদ্যে সবিশেষ অঙ্গুরাগ হয়| 
যখন বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষ হইয়া! তাবুকতা ও কল্পন। শক্তির হাস চুইয়া আইসে, সে অবস্থায় লোকের 
পদ্যে অন্থরাগ কমিয়! যায়। আজি কালি কল্পনা শক্তির কাল অতীত হুইয়াছে। এ সময়েও 
যে অভিধানরূপ নীরস পদ্য রচনায় প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, ইহা আশ্চর্যের বিষয়।” পৌম প্রকাশ, 
১৫ই চৈত্র ৯২৭১ বাং পৃ* ২৯৩-২৯৪। 
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সংকীর্ণ বর্গে এক শত আশি পর্যায়। 

নাঁনার্থ বর্গ বত্রিশ পর্যায় তাহায় ॥ 
আঙ.আদি অব্যয় নানার্থে পর্যায় এক। 
অব্যয়ে সাতান্ন পর্যায় কৰি লিখেক || 
লিঙ্গাদি বর্ণে লিখেন সাতার লক্ষণ ॥ 

কাশীনাথ কহিল পর্যায় বিবরণ ॥ পৃঃ ১-৫ ) 

আলোচ্য অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ অংশবিশেষ যথাযথ উদ্ধত হইল। এই নিদর্শন 
হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইবে। শব্দ ও তাহার অর্থ সহজে বাহির করিবার উদ্দ্ে 
গ্রন্থের প্রারস্তে পর্যায়ক্রমে সকল শব্দের এক দীর্ঘ হুচী মুদ্রিত হইয়াছে । এই হুচীতে বিভিন্ন 
শবের অর্থ কোন অধ্যায়ের কত পৃষ্ঠার কোন পংক্তিতে আছে তাহ। নির্দেশ কর! হুইয়াছে। 
নিম্নে এই চু ১ অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল। আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্টা-সংখ্যা ৪৮/০+২১৯+ 1 

আকার ৯ ১৬৮ ইঞ্চি।১ 

যেই স্থানে অনেকে মিলিয়ে মগ্ত খায়। 
আপান৩ পানগোষ্ঠিক1১ দ্বি সে স্থানে কয়। 

মস্তপান পাত্রে কয়, পানপাত্রও চষক৪। 

আর ৮* অনুতর্ষ ২ অন্ুতর্ষণ ৪ সরক ২ ॥ 

দ্যুতকৎ ২ অক্ষদেবিন্ ২ অক্ষধুর্ত২ কিতব২। 

ধুর২ পাচ খেলাকর! জোয়ারিকে কব ॥ 

লগ্নক ২ প্রতিভূ ২ ছুই জামিনদারে বলে ॥ 
সতিকং দ্যুতকারক ২ পাশাদি যে খেলে ॥ 

মতভেদে উপরি উক্ত পর্যায় ছয়। 

জামিনের অভিধান কবিবর কয় ॥ 

দত ৪ অক্ষবতী ১ কৈতব ৩ পণ এচারি। 

অপ্রাণিতে খেল' পাশা আদি কৈতে পারি॥ 

গ্রহ ২ যাহ। বাজি রাখে যে কোন খেলায়। 

অক্ষং দেবনং পাশকং পাঞ্চির নাম তয় ॥ 

১ শবার্ণবের আল্যেচ্য খণ্ড আড়িয়াদহ এসোপিয়েশন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। 
উক্ত লাইব্রেরীর গ্রস্থ ধ্ক্ষ প্রযুক্ত হুবোধকুমার রায়ের সৌজন্তে ইছ! দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। 



৫৮৮ | শ্রীভীরতী 

পরিণাঁয় ২ খেলার দু'টি চালাকে কয়। , 
অষ্টাপদ ৪ শারিফল ৪ খেলার কোট হয় ॥ 

গ্রাণিদ্যুত৩ সমহবয় ২ অভিধান দ্বয়। 
ব।জি রেখে ভ্যাড়াকুক্ডাদি লড়ায়ে কয় ॥ 

কাশী কহে শুদ্রবর্থ ছেল সযাপন। 
গুরু স্মরি করি প্রাণিবর্গ আরম্ভন || 

[ পৃঃ ১৩৯] 

নিশ্বণ্উ 
পর্যায় পৃষ্ঠ। 

অনেকে যে স্থানে মিপিত হইয়] মন্তপান করে । ১৩৯ 

মগ্তপানের পাত্র। 

যাহার জোয়! খেলে। 

জামিনদার | রা 

পাশাঁআদি খেলে যে এবং জামিন হয় যে। 

অপ্রাণিতে যে খেল! সতরঞ্চাদি। ... 

খেলাতে যাহা বাজি রাখে। 

খেলার পাষ্টি। 

খেলার গু'টি। 
খেলার কোট। নে 

বাজি রাখিয়। মেষাদি পণ্ড এবং কুকুড়াদি পক্ষির ন[ল?]ুড়াই। 

গৃহ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 
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বিষ্ভাপতির উপম। 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 

স্বামী ভূমানন্দ [ কালীগুর আশ্রম, আসাম ] 

১১। বিগ্ভাপতির পদাবলীর মধ্যে কোনও কোনও পদে কালিদাসের ছায়! 

দেখিতে পাওয়! যায়, আবার কোনও পদ ঠিক কালিদালেরই অনুরূপ বিস্যাপতির একটি 
পদে দেখি-_ 

“জল মধে কমল গগন মধে হুর । 

আতর টাদ কুমুদ কত দুর ॥ 

রি গগন গরজ মেঘা শিখর ময়ূর । 

কত জন জানসি নেহ কত দূর। * 

অর্থাৎ দুরত্ব হেতু পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার ন্যুনত1 হয় না। দেখনা, জলমধ্যে 
কমল থাকে ও হূর্য থাকেন আকাশে, চন্ত্র ও কুমুদিনি উভয়ের মধ্যে দুরত্ব বহু, গগনে মেঘ গজন 
করে, পরত শিখরে ময়ূর বাম করে, অথচ ইহাদিগের পরম্পরের প্রতি প্রীতির অন্থুমাত্রও 

তারতম্য হয় না। কালিদাসের প্দাত্রিংশৎ পুত্লিকা”য়ও ঠিক এই ভানেরই শ্লোক দেখিতে 

পাই- 
“গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো, 

লক্ষান্তরেইর্কঃ মলিলে চ পন্মম্। 

ছবিলক্ষদুরে কুমুদস্য নাথোঃ 

যো যস্য হৃগ্তং ন হি তস্য দূরঃ॥* 
বিদ্যাপতি লিখিতেছেন-_- 

«“রোপিয় ন কাটিয় বিষহক গাছ" 
কালিদাসের প্কুমারসম্ভবে" দেখি-- 
“বিববৃক্ষোপি সংবধ স্বয়ং চ্ছে,মসান্প্রতম্” 
কালিদাসের “মেঘদূতে” বিরহী যক্ষকে “কনকবলয়ন্্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠ:” বলিয়! বর্ণন। 

আছে? অর্থাৎ বিরহ-সন্তাপে যক্ষের দেহ এরূপ রুশ হইয়াছিল যে, তাহার গ্রকোষ্ঠের বলয় খসিয়া 
পড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতির বিরহিনী রাধিকারও সেই অবস্থা-_ 

প্কৃশ ভূজ ভূখন ক্ষিতিতলে মেল” । 
অধিকন্ধ, গ্রীমতীর দেহ তন্তর সায় ক্ষীণ হইয়াছিল বলিয়া তাহার অঙ্গুরী। বলয়ে পরিণত 

হুইয়াছিল-- 
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(ক) “অন্গুলক আঙ্গুটা সো ভেল বাহুটা 
হার ভেল অর্তি ভার | 

(খ) অঙ্গুরী বলয় তেল কামে পিঞ্জায়ল 

দারুণ তুয়া নব লেহা। 
স্থীগণ সাহসে ছোই ন পারই 

তত্তক দোসরা দেহ1।” 

কালিদাসের উম] প্রতি পাদক্ষেপে পল ফুটাইতে ফুটাইতে চলিতেন, বিদ্যাপতির 
শ্রীমতী রাধিকাও-_ 

প্যাছা যাহা পদধুগ ধরই। 
তাছি তাহি সরোরুহ ভরই ॥% 

১২। বিদ্যাপতির পদাবলীতে মধ্যে মধ্যে গ্রচ্ছর বর্ণনাও পাওয়৷ যায়, তৰে তাহার 

খ্যা খুবই কম-_ 
(ক) “পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুগ 

'আাট দ্বিগুণ সখি মাঝে।” 

অর্থাৎ ৫১৫১১০১৪১৫৮১২-১৬০০০ ষোড়শ সহত্র সখীগণ মধ্যে । 

(খ) অভিসার-প্রত্যাগত শ্রীমতী রাধাকে ননন্দা বলিতেছেন-_- 
“যাহা লাগি গেলি তাহা! কা লইলি লে! 

তা পতি-বৈরি-পিত] কীহা।” 

“যন্িকা জনম হইতে তোছে গেলি হে 
আইলি তহ্কিক! অস্তে 1 

অর্থাৎ তুই যাঁর (যে জলের) জন্ত গেলি, তা কোথায় রাখলি? আর তাহার 

(জলের) পতির (সমুদ্রের) বৈরির ( অগস্তোর.). পিতাই (কুস্তই) বা কোথায়? যাহার 

জন্ম হইলে (হৃর্যোদয় হইলে) তুই জল আনিতে গিয়াছিলি, তাহার অন্ত হইলে (ন্্যাস্ত 

হইলে ) ফিরিয়া আসিলি? 
শ্রীমতী উত্তরে বলিতেছেন 

*শবন্থরঝাহন খেলি খেলাইতে 
মেদিনী-বাহছন আগে ।৮ 

অর্থাৎ পথে একটি শঙ্কর-বাহুন (বৃষ) খেল! করিতেছিল এবং একটি মেদিনী-বাছন 

( সর্প) সন্ুখে আসিয়৷ পড়িয়াছিল, সেইন্রন্ত আসিতে বিল হুইয়াছে। 

৯৩। পূর্বেই বলিয়াছি, বিগ্তাপতির উপর যেমন কািদাসের ছায়া দেখিতে পাওয়। 

যায়, কবির ভারতচন্রের উপরও সেইকপ বিস্তাপতির প্রভাব হুষ্পষ্ট পরিলক্ষিত হুয়। উভয়ের 

তুলনামূলক কয়েকটি মাত্র পদ নিয়ে দিলায় - 
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(ক) শ্রীমতী রাধিকা মান করিয়া বঙসিয়। আছেন, প্লীক্চ তাহার মান তঙ্গ করিবার 

অন্ত নানাবিধ ভঙ্গীতে অন্থুনয় বিনয় করিয়া*কথ। বলিতেছেন-- 

“বদন চাদ তোর নয়ন চকোর মোর 

রূপ অমিয় রস পীবে।” 

তারতচন্ত্রের “বিদ্যানুদরে”ও দেখি, হুন্দর বিদ্যার গ্রর্তি ঠিক এই তাবেরই উক্কি 
করিতেছেন - 

(১) “এ নয়ন চকোর ও মুখ ছুধাকর 

না! দেখে কেমনে রৰে এ চারি প্রহর ॥” 
(২) “নয়ন খঞ্জন মোর নয়ন চকোর তোর 

ছুছে মিলি হাসিবে এখনি |% 

(খ) প্রীকুষ্ণ, মানিনী শ্রীমতীকে বলিতেছেন, আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস 
না| হয়, তাহা হইলে তুমি বিচার করিয়৷ আমার উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর-_ 

“ছামারি বচনে যদি নহে পরতীত। 
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥ 

তুজপাশে বান্ধি অঘনপাশে তাড়ি। 

পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ তারি ॥ 

উর কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি। 

বিদ্যাপতি কহ উচিত এ শাতি || 

তারতচন্ত্রের গুন্দরও ঠিক এই ভাবেই বিদ্যাকে বলিয়াছেন-_ 

“অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি 
ভূজ-পাশে বান্ধি কর দণ্ড। 

বুকে চাপ কুচ-গিরি নখাঘাতে চিরি চিরি 
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড || 

আঁটিয় কুস্তল ধর নিতম্ব প্রহার কর 
আর আর যেবা মনে লয়।” 

(গ) বিদ্যাপতি অনেক স্থলেই পয়োধরকে শিবলিঙ্গের সহিত উপমা দিয়াছেন। 
তারতচন্ত্রও সেই উপমাটি গ্রহণ করিয়া, বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন 

(১) “নাতিকৃপে যেতে কাম কুচ-শস্ত্ বলে 

ধরেছে কুস্তল তার রোমাবলী ছলে ॥" 

(২) “হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর।” 
(2) “কুচ-শস্ত,শিরে নখচক্রকল। |” 



৫৯২ * শ্ীভারতী [২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

(ঘ) বিদ্যাপতি প্মতীর কটিদেশকে ভমরুমধ্য ও সিংছের কটিদেশ অপেক্ষাও কশ 
বলিয়] বর্ণন! করিয়াছেন-- 

“মরু সিংহ জিনি মাঝ” 
ভারতচন্দ্রও বিদ্যার কটিদেশকে ঠিক সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন__ 

“কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান 

হরগোরী কর পদে আছে বিদ্যমান ।” | 
(ও) বিদ্যাপতি নীল-বসন-বেষ্টিত শ্রীমতীর দেহকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভিতরের 

বিহ্াতের সহিত উপমা দিয়াছেন - 

“নিল নিচোলে ঝাঁপবি নিজ দেহ 

জনি ভিতরে দামিনী রেছ।” 

তারতচন্ত্রও বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন-- 

“তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাদে ।” 

ছুঃখের বিষয় এই যে, আন্ত কাল কেহ কেহ বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ উপমাগুলিকে 
অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মনে করেন। অবশ্য এবংবিধ ধাঁরণা, কেবলমাত্র যাহারা কাব্যরস 

আস্বাদন করিতে অক্ষম, তীহারাই পোষণ কখেন। যাহারা কাব্য আলোচনা করেন ও কাব্যরস 
আস্বাদন করিতে জানেন, তাহারা এই সমস্ত উপমায় আদে অশ্লীলতা লক্ষ্য করেন না; তাহারা 
দেখেন তাব, রস, বচন-বিষ্তাস, পদ্ল|লিতা এবং উপমার সঙ্গতি ও সামপ্রন্ত। বিদ্যাপতির 

রচনায় এই গুণগুলি সমস্তই পূর্ণভাবে বিদ্যমান! অপরপক্ষে দেখি, কালিদাসের রচনাকেও 
কেহ কেহ ইদানীং অশ্লীলতাদোষদুষ্ট মনে করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে, এক মাসিক পত্রিকায় 

এই বিষয়ে আলোচনা ও প্রত্যুত্তর দেখিয়াছিলাম এবং মেঘদূতের “মধ্যে শ্তামঃ স্তন ইব ভূবঃ 
শেষবিস্তারপাওঃ পদটির উপর বিশেষভাবে আক্রমণ দেখিয়া একটু আশ্চরযান্থিতও হুইয়াছিলাম। 
কালিদাসের কাব্য অশ্লীলতাপূর্ণ হইলে, “কুমারসম্তব”, “মেঘদুত”, “অভিজ্ঞান শকুস্তলা” গ্রতৃতি 

পুস্তক, বিশ্ববিদ্যাপয়ের উচ্চ শিক্ষিত বিদ্বান কতৃপিক্ষগণ কতৃ্কি টোল, স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী- 

দিগের পাঠ্যরূপে নিধাচিত হইত না! । কবিদিগের রস ও লালিত্াপূর্ণ কবিতা, রসিকেরাই 
উপভোগ করেন, “অন্ত লোকের লাঠি বাজে”। অন্ধের নিকট মনোহর দৃষ্ত:বর্ণনার ন্তায়। ভক্তের 
নিকট কাব্য-বর্ণন! নিতান্তই নিরর্থক। তাই, কবি মনের ছুঃখে বিনীতভাবে বিধাতার নিকট 
গ্রার্থন। করিয়াছেন-_ 

"অরসিকেষু রসম্ত নিবেদনম্ ও 
শিরসি মা! লিখ) মা-লিখ, মা লিখ ।” 



মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিস্পের ভাব ও সাধনা 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 

প্রীঅজিত ঘোষ 

কামস্থত্রের টাকাকার যশোধর চিত্রকলা-পদ্ধতির ছয়টা মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ; 
সেগুলি--( ১) রূপভেদ, (২) প্রমাণ, (৩) ভাব, (৪) লাবণ্যযোজনা, (৫) সাদৃশ্য ও 

(৬) বাণিকভঙ্গ। রূপতেদ অর্থে আকৃতির প্রকারভেদ, গ্রমাণ__আক্কৃতির পরিমাণ, ভাঁব-_ 
তাবের অভিব্যক্তি, লাবপ্যযোজনা-_লাবণ্য বা সৌন্দর্যের সমাবেশ, সারৃশ্ত--জীবনের অকপট 
পবিত্রতা এবং বার্ণিকতঙ্গ__বর্ণ-বৈচিত্র্ের লীলা । 

চিত্র অঙ্কন করিবার সময় বিভিন্ন নরনারীর শিল্পবিজ্ঞানসম্মত আকৃতির গ্রতি শিল্পীর 

লক্ষ্য রাখিবার' নিয়ম ছিল। গ্রাম্য ব্যক্তি, নারী, বিধবা, সভাসদ্, অভিজাত, শিল্পী, মল্লবীর, 

সৈনিক গ্রতৃতি সকলের চিত্রেই আকৃতির স্বতন্ত্র প্রমাণ অন্ুকৃত হইত। বিষুঃধর্ষোত্তরেও 
পাচ প্রকার মানবের নিরেশি দেখা যায়; সেগুলি (১) হংস, (২) ভদ্র, (৩) মালব্য, (8) 

রুচক ও (৫) শশক। * বূপতেদ-অন্ুসারে ইহাদের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এতত্বতীত 
লাবগ্যযোজনা, সাদৃশ্ত ও বাণিকভঙ্গের স্বাতন্্য শিল্পশাস্ত্রসমূহে দেওয়া হইয়াছে। মুতিগুলি প্রধানতঃ 
নয়টা ভঙ্গীতে হইতে পারিবে) ভঙ্গীগুলি যথাক্রমে_-খজাগত, অর্থাৎ সম্মুখদৃশ্ঠ, “অনৃজূঃ 
অর্থাৎ পশ্চাদ্দৃশ্ত, “নাচীকৃতশরীর' অর্থাৎ বক্রভঙ্গীতে পার্খৃহী, “অর্ধ বিলোচন' অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
মুখের ও শরীরের তিন চতুর্থাংশের পার্থশ্ত, 'পার্খাগত' অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুর্তির পার্খৃশ্য, 
'পরাবৃত্ত” অর্থাৎ মুখ ও স্বন্বদেশ পিছন দিকে ঘুরান মূতির দৃশ্য, প্ৃষ্ঠাগতঃ অর্থাৎ কতকাংশ 
পাশ্খদৃশ্যে দুষ্ট শরীরের উপরাংশের সহিত পশ্চাদ্দৃশ্য, “পরাবৃত্ত' অর্থাৎ নীবি হইতে 
উপরাংশ বীকাইয়৷ পিছন দিকে ঘুরাঁন মুতির দৃশ্য, এবং 'সমাঁনত+1 অর্থাৎ আসনগীড়ি 

অবস্থায় উপবিষ্ট মুতির পশ্চাদ্দৃশ্য। 'ক্ষয়' ও 'বৃদ্ধি'র দ্বারা এই সমুদয় দৃশ্য অঙ্কন করা সম্ভবপর 
হইত। ক্ষয় ও বৃদ্ধির রীতি অনেকটা ইউরোপীয় £0769180:5515 রীতির মত। ইহার 
সহিত শিল্পী আলো ও ছায়ার অর্থাৎ 118 ৪0৫ 911815এর সাহায্য-ব্যতীত চলিতে পাঁরিতেন 
না। আলো ও ছায়াকে বিষুধর্মো্তরে 'বতণনা বলা হইয়াছে । এই বতর্না আবার তিন 

গ্রকারের--(১) পত্রজ-_অর্থাৎথ অনুগ্রস্থ রেখাসমূহে চিত্রিত বতন1, (২) চা 

কমবেশী রঙ বুলাইয়া চিত্রিত বর্তনা এবং (০) বিন্দুজ--অর্থাৎ বিন্দুসমূহে চিত্রিত বত্না। £ 
এষ প্পসিীল 

রঃ রঃ ডা, 1875 এবং বৃহৎ"সংহিতায় [ ভষ্টবা নু, 85:৫-কৃত অনুবাদ, ৯৩-৭ ] ইহাদের প্রমাপনিচর প্রদত্ত 

ধা 'সমানত' ভঙ্গিসম্বন্ধে শিল্পরত ৬৪, ৬০০১১৪ ডষটব্য 1 

£ বিঞুধমোত্তর ৪১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 

তসখ৫ 
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চক্ষুই যে ভাবব্যঞ্জনার প্রধান সহায় সে সত্যও সেষুগের শিল্পশাস্ত্বিদ্গণের দৃষ্টি 

এড়াইতে পারে নাই। "চিত্রলক্ষণকার* পাঁচ প্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন--(১) ধন্গুরা- 

কৃতি, (২) উৎপলাকৃতি, (৩) মত্ন্তোদরাকতি, (৪) পদ্মপত্রাকৃতি, ও (৫) কড়িসদৃশাক্কৃতি। 

ধন্ুুরাক্কতি চক্ষু প্রায় নিমীলিত। ধন্থ হইতে উৎপলাদিক্রমে চক্ষুর বিস্তার ক্রমে বাড়িয়৷ গিয়াছে 

এবং করিতে গিয়া সম্পূর্ণ বিশ্ষারিত হুইয়াছে। ধ্যানস্থ যোগীর চক্ষু ধন্ুরাঁকৃতি, সাধারণ লোকের 

চক্ষু উৎ্পলাকৃতি, রাজা-রাণী প্রণয়ি-প্রণয়িণীর চক্ষু মতন্তোদরাকৃতি, ভয় বা ক্রন্দনের চোখ 

পল্মপত্রাক্কৃতি এবং যন্ত্রণা ও ক্রোধজনিত চক্ষু কড়িসদৃশ। এতদ্যতীত আরও একটা চক্ষুর উল্লেখ 

কর! হইয়াছে, সেটা দেবতার চোখ । দেবচক্ষু দুগ্ধের মত শুভ্র ও স্গিদ্বী। তার নয়নপল্লবে 
কোনরূপ কর্কশতা থাকিবে না, নীল মণির মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্যের চঞ্চলত! থাকিবে এবং তারকা 
হইবে বৃহদাঁকার ও কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর সহিত জ্রর যে প্রকারভেদ ণচত্রলক্ষণে' দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে দেখ! যায় যে, প্রশান্ত ব্যক্তির ত্র হইবে অধন্ত্রাক্কতি ও নত'নশীল, ক্রন্দনপরায়ণ 

ব্যক্তির ত্র ধশ্নরাকৃতি এবং বিলাঁপকারী ও ভয়চকিতের ভ্র নাসাসন্ধি হইতে অর্ধকপাল জুড়িয়া 
থাকিবে। 

মধ্যযুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পগুলির মধ্যে ভিত্তিচিত্রই প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল। 

এখনও তাহার নিদর্শন বত্মান। ভিত্বিচিত্রের কথা বনু প্রাচীন গ্রন্থে যথেষ্ট বলা 

হুইয়াছে। মহাউম্মগ জাতকে কয়েকটা চিত্রাগারের (“চিত্তাগারে'র ) উল্লেখ আছে। 

বোধিসত্ব একটা বিরাট গৃছে নির্মাণ করিয়াছিলেন; উহাতে সুন্দর সুন্দর ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত 

ছিল। আর একটা তৃগর্ভ প্রাসাদের তিত্তিগুলিতে চুণের আতন্তরণ দিয় সেগুলির উপর 
শাক্যের মহুমা, হুমেরুপর্বত, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র, চারিটা মহাদেশ, হিমবান্ (হিমালয়), 
অনোতত (রাবণ ) হুদ, সিন্দুর পর্বত, হৃর্য ও চন্দ্র, ছয়টী স্বর্গ ও উহ্থাদের যাবতীয় বিভাগের 

সহিত শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের স্বর্গ অঙ্কিত ছিল। এতদ্যতীত কোশলাধিপতি গ্রসেনজিতের 

গ্রমোদকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত একটী চিত্রাগারের কথাও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই চিত্রাগারে নান| দর্শকের সমাবেশ হইত, এমন কি অনেক ভিক্ষু নিষেধ থাকা সতেও 

সেখানে গিয়৷ চিত্রগুল দেখিতেন। কালিদাসের 'মেঘদুতে” অমরাবতীর অভ্রংলিহ প্রাসাদে 
এবং “মালবিকাগ্রিমিত্রে' রাজা! অগ্নিমিত্রের চিত্রশালার কথা পাওয়া যায়। এই চিত্রশালা- 
গুলিতেও ভিত্তিচিত্র সংরক্ষিত হইত। 

এই ভারতীয় তিত্তিচিত্রের নিদর্শন এখন গুহা মন্দিরগুলিতেই পাওয়া যায়। সর্বসমেত 
প্রায় বার শত ওগুহামন্ধির ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । . সেগুলির মধ্যে চিত্রকলার নিদর্শন 

যেখানে যেখানে পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। অঅণ্টা, বাধ, শিগিরি 

এই নিদর্শনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। অন্রপ্টার চিত্রকলাই ভারতীয় চিত্রশিল্পের চরম নিদর্শন ।, 

* এপর্যন্ত 'চিত্রলক্ষণে'র মাত্র জর্মীন অনুবাদ বাহির হইয়াছে । উহা 70৪8£8:-কৃত0০57:9626 ৩ 
1584597255 1728396. 
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তষ্টীয় প্রথম শতাকী হুইতে সপ্তম শতক পর্যস্ত অজণ্টার চিত্রসম্ভার চিত্রিত হইয়াছে। 
সম্পূর্ণ গুপুযুগেই অজণ্টার স্থষ্টি-_তখন অশোক, চন্ত্রগুপ্ত, হর্যব্ধন প্রভৃতি রাজচক্রবর্তিগণের 
রাজাকাল। 

গুপ্তযুগেই কিন্তু অন্ণ্টার স্থষ্টি হইলেও উহ! সম্পূর্ণভাবে দ্রবিড়-সভ্যতার নিদর্শন । 
ভারতের বহু শ্রেষ্ঠ ও হুক্ম কলাশিল্প দ্রবিড়-সংস্কতি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। খ্রীন্টজন্মের 
বহু পুর্ব হইতেই এই সংস্কতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সংস্কতির প্রভাবে যে চিত্রশিল্প 
গড়িয়া ওঠে তাহার নিদর্শনই আমরা অজণ্টা, বাঘ, শিগিরি ও সিত্তনবশলে পাইয়াছি। 
আবার অ্প্টায় যে চিত্রশিল্পের পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। অজণ্টা ও 
তাহার প্রভাবাধীন চিত্রশিল্প যে দ্রবিড়িদেরই অবদান তাহার একটা আভাষ প্রথমে আমাকে 

আমার পুজনীয় স্বর্গগত জ্যে্ঠতাঁত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্বাভূষণ মহাশয় দেন এবং তিনিই 
আমাকে উহার অনুসন্ধানে উৎসাহিত করেন এবং যথেষ্ট সন্ধানও দেন। এই অনুসন্ধানের 
ফল ১৩৪৩ গবঙ্গান্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত "বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনে কলাবিজ্ঞান শাখার 

অধিবেশনে আমার চিঞ্রশিল্প বিষয়ক বক্তৃতায় আমি প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। 

অতঃপর বহু নিবন্ধে ও "বঙ্গীয় মহাকোষের অজণ্টা” শবে যথাসাধ্য উহাই প্রমাণ করিতে 

গ্রচেষ্ট হইয়াছি। 

অজপ্ট দ্রবিড়-সভ্যতার নিদর্শন হইলেও উহা যে সম্পূর্ণ ভারতীয় তাহাতে অবশ্য 
দ্বিমত করিবার উপায় নাই। দ্রবিড়-সংঙ্কতির অস্তুভূক্তি হইলেও উহা! ভারতীয় শিল্পকলার 
অবদান। আর্য-সংস্কতি অর্থাৎ যাহাকে আমরা [:100-41911 010215 বলি এবং দ্রবিড়-সংস্কৃতি 

উতয়ে অনেকট] সমসাময়িক-_উভয়ে পাশাপাশি একত্রই গড়িয়। উঠিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে 

যথেষ্ট স্বাতগ্র্য থাকিলেও এবং উভয়ের মধ্যে শিল্পের নীতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও 

একটা দিকে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল--তাহা ধর্মও চিন্তাধার1) একই ধর্মভাব ও চিন্তাধারার 

মধ্য দিয়া উভয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞজণ্টার চিত্রসস্তার ভারতীয় শিল্পশান্ত্রনিচয়ের 

অনুকূল কলাবিজ্ঞানসম্মত | শিল্পের প্রধান বাণী সাম্য ও মৈত্রী এবং তাহার ফলে শান্তির সুদৃঢ় 

বন্ধন। শিল্পের মর্ম বিশ্বমানবের সর্বজনীন ভাষা । অরূপকে রূপায়তনে পর্যবসিত করিবার ভন্থ 

শিল্পীরা যুগে যুগে সাধন! করিয়া আসিয়াছেন। ঘুগে যুগে শিল্পীরা এই রূপমাধূর্ধে বিভোর 

হইয়। সাম্যের পথে অগ্রসর হুইয়াছেন। এই সাম্যের অনুভূতি সে-যুগে প্রবলভাবে দেখা 
দিয়াছিল এবং তাহার লে আর্য ও দ্রবিড় উভয় সংস্কতির মধ্যে এক মহামিলনের সব্রপাত 
হইয়াছিল । চা 

গ্রধানতঃ 'সত্য' ও 'বৈণিক" চিত্রশিল্প অজণ্টায় স্থান পাইয়াছে। সত্য ৰা আদর্শের 

অনুপ্রেরণার চিত্রাঙ্কন করিতে হুইলে প্রথমে দেবযোনি ও স্বর্গীয় চিত্রের পরিকল্পন| করিতে 

হয়। ইহার আদর্শ অজণ্টার দেবধর্মী চিত্রগুলিতে প্রতিফলিত হুইয়াছে। বৈণিক কলাপদ্ধতির 

দিক্ দিয়া জাতকের গন্পগুলির প্রভাব দেখা যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। জাতকের চিত্রগুলি 
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বাস্তবজগতের নিত্য আবত'নের সভাবম।ত্র। সমগ্র চিত্রসস্তারের রূপসংবেদ প্রম।ণ ও রূপভেদ 
এবং শারীরসংস্থান ও আত্মার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কল্পনাগ্তোতক 
গ্রতিতামাব্রই ইহাতে স্থান পায় নাই, বিচক্ষণত্বা৷ ও ব্যুৎ্পততিও স্থান টির রাহ 

সম্মত আভ্যাসিকই ইহার প্রধান অবদান । 

ভারতীয় মধাযুগকে বৌদ্ধভারত বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না। গুহামদিরের 
প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধরাই। শস্তিপ্রিয় বৌদ্ধগণের উদ্দেশ্য ছিল, লৌকলোচনের অন্তরালে এমন কোন 

নিজ স্থানে তাহাদের ধর্মসজ্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে লোকবৃত্তের কোলাহল 
ও অশান্তিময় জীবনযাত্র! তাহাদের ধর্মাচরণে কোনরূপ বাধ! দিতে পারিবে না। প্রকৃতির শাস্ত 

সৌনর্যের বেষ্টনী ও পবিত্রতা তাহাদের মানসিক উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিবে। এইরূপ 

ধর্মসজ্যে শিল্পকল] সংরক্ষণ করিবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। একথা সত্য যে, সকল 
দেশেই মকল সময়ে রূপশিল্প মানবের পরমার্থ-সাঁধনায় সহায়তা করিয়াছে। সাধকের ধামিক 

মনোবৃত্তির সহযোগিতায় স্ুকুমারশিল্প শেষ্ঠ প্রাব প্রয়োগ করিতে পারে। একারণেই গুহা- 

মন্দিরগুলিতে শিল্পনস্তার তথা চিত্রকলার এইরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়ছিল। 
সে-যুগের শিলীরা যে খুবই দক্ষ ছিলেন তাহ! গুহামন্দিরগুলির চিত্রসধূহ দেখিলে স্পষ্টই 

অনুমান কর! যায়। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেব যাহ বলিয়াছেন তাহ। প্রণিধানযোগ্য। 

গ্রিফিথস্ সাহেব তাহার ছাত্রদের লইয়া অজণ্টা'র চিত্রগুলির নকল লইতে গিয়াছিলেন। নকল 
লইবার সময় তাহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বলেন_ 
এই সমুদয় চিত্র যাহারা আঁকিয়াছিলেন, চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে তাহাদের দানবীয় ক্ষমতা ছিল। 
এমন কি, খজু ভিত্বিগাত্রের রেখাগুলি_যেগুপি মাত্র তুলির এক একটা তুলির দীর্ঘ টানে অঙ্কিত 
হইয়াছিল--সেই তুলির টানের অপরূপ সার্থকত। দেখিলে পরম বিশ্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। যেখানে 
ছাদের গায়ে সুদীর্ঘ সরল রেখা সহজ ও সাবলীলভাবে টানা হইয়াছে এবং যেখানে এরূপ 

বাধাহীন তুলির আঁচড় টানা একাস্ত ছুরূহ, সেখানকার শিল্পীর স্ষ্টিনৈপুণ্য অলৌকিক 
বলিয়াই প্রতীয়মান হুইয়াছে। * 

একথা বিদেশীয় শিল্পরসিকের লেখনী হইতেই বাহির হইয়াছে। ম্তরাং এই 
উক্তির যথেষ্ট মূল্য দেওয়া যায়। অজণ্টার চিত্রগুলিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও আতিজ্ঞাত্য 

খুঁজিয়া পাওয়া যায় যাহ! অন্য কোন যুগে বা ভারতের অন্যত্র দেখা যায় না। আবার 
অজণ্টা হইতেই আমর একটা £808155920৩ যুগের সন্ধান পাই। , এই রেনাসার সাধকেরা 

বিরাট শক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়! চিন্ত। করা অসঙ্গত নয়। 
ভারতীয়েরা সেযুগে শিল্পকে শিল্পের অনুপ্রেরণা লইয়া! ভালবাসেন নাই--পবিবর 

প্রেমের একান্তিক অন্থরাগ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। পবিভ্রতা ও অপবিব্রতায় কোন 
পার্থক্য দেখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিল্পীর চোখে বিরাট হইতে অধু$ মহৎ 
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জ্বোষ্ঠ, ১৩৪৭] মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাব ও সাধনা ৫৯৭ 

হুইতে পিশাচ, হুন্দর হইতে অনুন্দর, কীটপতঙ্গ, পশ্তপক্গী সমস্তই হুন্দর। শিল্প-প্রকৃতির 

ছন্দে ও সামপ্রন্তে পরমন্্রদদরের আবির্ভাব হয়। সাধারণে যাহাকে কুৎসিত, অসুন্দর, 

অপবিভ্র ও ভয়ঙ্কর দেখিবে, শিলীর শিল্পকুশল মনের নিভৃত প্রেরণা সেখানে সুননরের সাধন! 

করিবে; মুন্দরের সাধনাই তাহার আসন্তরিকতা- “ভূমৈব নুখম্ঠ। ইহাই ছিল সেযুগের 

শিল্পীর আদর্শ। সেই আদর্শের 'ভাবনা”য় রূপরসিকের মনে যে বেদনা জাগিয়া উঠিত, 
মনোৌজগতের অন্তরতম প্রদেশে তাহারই ভাষা মুখরিত হইয়া উঠিত-- 

“অহে। ভাবোপপন্নত। | 

অহো যুক্তলেখতা ॥” 

তথাকথিত শিল্পীদের কোন সামাজিক সংহতি যেমন সর্বসাধারণের সর্বপ্রধান সুখের 

জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, তেমনই ব্যক্তিগত ম্থখের লীলসায় বা জ্ঞানতঃ তীহার] সুন্দরের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হিলেন বলিলে ভূল হইবে। শিল্পের চরম পরিণতি ছিল জীবন-মৃত্যুর 
কয়েকটা সত্যের প্রচ্ছন্ন অন্ুভূতি--হুন্দর চিত্র আঁকিবার আকাঙ্াই প্রবল ছিল ন1। শিল্পে 
সৌন্দর্যের ত্রুট বা জীবনে স্বখের অভাব কোন সভ্যতার পক্ষে প্রশ্ন উঠিবার উপযোগী 
নয়; এমন কি, ক্রমোতকর্ষের প্রথম স্তরেও সৌন্দর্য বা সুখ সহজলত্য হইতে পারে না। 

এই সত্যের অনুপ্রেরণা ছিল সেধুগের শিল্পকুশল মনের মজ্জাগত। এন্তই সেই শিল্পীরা 

যে স্থষ্টি করিয়াছিরে্পেন সেই স্থষ্টি জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় অনবস্থ হুইয়া পড়িয়াছে। 
ছুগ্রসিদ্ধ শিল্প তত্ববিৎ হাতেল সাহেব তাই বলিয়াছেন-_ 
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দ্বৈত ও অধৈত বর্ণবাদ 
ভ্রীসমাধি প্রকাশ আরণ্য 

ব্' সম্বন্ধে প্রাচীনতম সাক্ষী খথ্েদে আমরা প্রধানতঃ ছুইটী বর্ণ বা জাতির 

উল্লেখ পাই। থ্েদের ১০1৯০।১২ খকে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূত্র, এই চারিটা বর্ণের 
উল্লেখ থাকলেও, ৬বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ও বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে 

তাহা! পরকালে প্রক্ষিপ্ত ৰা রচিত বলেন) আর তাহা না হইলেও এ চারি বর্ণ-বিভাগ 
খণেদের অন্তর কোথায়ও উল্লেখিত হয় নাই। খণ্বেদে, অন্যান্য বেদে এবং উপনিষদে 

অনেক স্থলেই যে ছুইটীমাত্র বর্ণের উল্লেখ আছে তাহা খুব দৃঢ় এবং সঙ্গত তাবেই 
গ্রমাণিত করে যে প্রাচীন বৈদিক যুগে কেৰল ছুইটী মাত্র বর্ণ প্রচলিত ছিল। 

ধথেদ,১ .: বৃহদারণ্যকোপনিষদ,২ মুণ্ডকোঁপনিষদ, রামায়ণ,৪ মহাভারত 

পদ্মপুরাণ,৬ শ্রীমদ্াগবৎ,৭ আদি শাস্ত্র হইতে আমরা আরও পাই যে জগৎ জন্মের প্রথম 

প্রভাতে সত্যধুগে একটী মাত্র বর্ণ ছিল এবং তাহা ব্রাহ্মণ বা দেববর্ণ। 
ধাহারা ব্রহ্গবিস্তায় বা আত্মজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহারাই সাধারণতঃ ব্রা্মণ 

ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আত্মক্ঞান ঝ| ব্রহ্ম ও আত্মবাদ, দেহবাদ বা ভোগবাদ অপেক্ষা 

উচ্চতর রাজ্যে প্রতিঠিত ছিল। দেহবাদীরা “অনার্ধ” "অস্ুর”, “দাস”, *শুদ্র” বলিয়া অভিহিত 

হুইতেন এবং ইঁহারাই গীতোক্ত “তামসাঃ জনাঃ, ধাঁহাদের জীবন ধারণের একমাত্র 

প্রয়োজনই ছিল মরণশীল দেহখানার চিন্তা ও তাহার ভোগ-সাধনা। 

খগেদ বণিত যে দুইটী প্রধান বর্ণবা জাতি আছে তাহাদের নাম +-(১) আর্ধ, 
দেব, বিপ্র বা ব্রাহ্মণ এখং (২) অনার্য, দু, অন্থর) দাস বা শূদ্র। এই প্রধান ছুইটী “বর্ণ” কেবল 

যে পরম্পর বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাহা নহে; তাহাদের মধ্যে কখনও আর্ষের! 

প্রধান ও গ্রাবল হইতেন; আবার কখনও দন্যু বা অস্থরেরা প্রধান ও প্রবল হইতেন-_-আধ্যাত্মিক, 

সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও ভৌমিক সংগ্রামে এবং বিজয়ে । বর্ণ বা জাতির দেহ-মনরাজ্যে ইহা 
আত্মবাদ ও দেহবাদের বা সত্বাদ ও অসতবাদের চিরন্তন যুদ্ধ; কেন্দ্রাপসারিনী ও কেন্দ্রাভি- 

সারিনী দুইটা শক্তির শাশ্বত সংঘর্ষ; মনোবিজ্ঞানের ছুইটী চরম ভাব পরমাণুর নিত্য 
ঘুণিপাক্। সমাজনৈতিক, বৃত্তিনৈতিক, রাষ্ট্ীনৈতিক ও ধর্মনৈতিক আদর্শে সংবদ্ধ ছুইটা বিবাদমান 
পক্ষের এই দেহবাদের সহিত আত্মবাদ-সংগ্রামের সামাজিক জাতি-্ন্ছই মূল নমুনারূপে 
প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে আর্য-অনার্ধ ও দেবান্থুর সংগ্রামে। এই সংগ্রাম অনেক সময়ই 

(১) ১১২১১ ১০৯০৫ (২) ১৪1১) ১১ (৩) ৯1৯ (৪) অবরণ্যকাণ্ড। ১৪ অধ্যায় 

(৫) শান্তি, ১৮৮।১* ) বনপর্ব, ১৪৮।১৮-২৯ (৬) স্বর্ণথণ্ড) ২৫ অধ্যায়, 



জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ ] তৈতত ও অধৈত বর্ণবাদ ৫১৯৯ 

উগ্র এবং দীর্ঘকালব্যাপী হইয়! আর্য বা দেবগণের পক্ষে মরণ আঘাতে পর্যবসিত হইবার উপক্রম 
করিয়াছে। কিন্ত ব্রহ্ধবিদ্তা বা আত্মজ্ঞানের আধ্যাত্মিক বেগ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানবগণের 

বছলাংশকে আর্ধস্বে, ব্রান্ষণত্বে এবং আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া পরিণাযে জয়টাকা ললাটে ধারণ 
করিয়াছে । বৈদিক এবং ওপনিষদিক বর্ণবাদের জাতি সংগ্রামের ইহাই হইল নিগুঢ় মর্ষকথা। 

ছুইটী মান্র বর্ণের একত্র সমাবেশ আমাদিগকে এই দ্বৈত বর্ণবাদ্দেরই আভাষ প্রদান 

করে। খগবেদে আর্য ও দন্থযু শব একত্রে ব্যবহার বহুস্থলে আছে? । প্ররূপ দাস ও আর্ষশবাও বহু- 
স্থলে একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে” , “্হত্বীদস্ন প্রার্থ, বর্ণমাবৎ৮* অর্থাৎ ঃ-দস্থ্যদিগকে হত্যা করিয়। 

আর্যবর্ণকে রক্ষা! করিয়াছেন । এখানে আমর! “আর্ধবর্ণ” পাইতেছি। “যে! দাসং বর্ণমধরং১*॥ 

এখানে আমর প্দাসবর্ণ” পাইতেছি। সায়ণাচার্য ই দাস শবের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন £-- 

“দাসং বর্ণং শুদ্রা্দিকং যদ্ধা দাঁসমুপক্ষয়িতারং অধরং নিকষ্টমস্থরম্।” অর্থাৎ ২ দাসবর্ণ শূদ্রাদি 
অথবা দাস নামক নিক্কষ্ট অস্থর। অথর্ববেদে শুদ্র ও আর্য শব্ষ একত্র ব্যবহৃত আছে-_ 
“উত শুদ্র উত আর্খৈ”১২। শুরু যজুর্বেদ সংহিতাতেও আমরা পাইতেছি *শুদ্রাধৌ” ০৩ অর্থাৎ 

শূদ্র এবং আর্ঘ। খখেদে আমরা শৃদ্রবর্ণকে দাঁস, দস্থ্য বা অন্গরর্ূপেই পাইতেছি। *শূত্র 
বলিলে প্রধানতঃ দস্ত্য বা দাস জাতিকে বুঝাইত১৪। খণ্বেদ হইতে আমরা আরও 

পাইতেছি যে এই দাস, দন্্য বা অনুর জাতিরা যঞ্ঞহীন, শ্রদ্ধাহীন, হিংত্র ও অমানুষ ছিলেন। 
“বিশ্বম্মাৎ সীমধমানিন্্র দস্থ্যন বিশোদাসীরকনোর প্রশত্তা:১৫1” অর্থাৎহে ইন্দ্র! এই 

দস্্দিগকে সমস্ত (সদ্গুণ ) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। তুমি দাস মমুষ্যদিগকে নিনানীয় 
করিয়াছ। ““অকর্মাদস্থ্যরতি নো অমস্তরন্ত ব্রতে। অমানুষা। ত্বং তন্তা মিত্রহন্ যত্ব দাসম্ত 

দস্তয়”১৬ ॥ অর্থাৎ আমাদিগের চতুর্দিকে দস্য আছে, তাহারা যাগ যজ্ঞাদি করে না, 
তাহারা অমন্ত্র বা মন্ত্রহীন, তাহার! অন্তব্রত, তাহার! অমান্গুষ। হে অমিত্র হস্তা, দাসদিগকে 

বধ কর। সেই দাসকে হিংসাকর, “নি অঞ্তুন্ গ্রথিন মৃধ, বাঁ়ঃ পনীং বশ্রদ্ধাং অবুধাং 
অযজ্ঞান। গুপতান দশ্ত্য রগ্মিবিবায় পূর্বশ্ককারা পরাং অঞ্চন১৭ অর্থাৎঃ-যজপহীন, 
জল্পক, হিংসিত বাক্, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশৃন্ত পনি নামক যজ্তরহিত দন্থ্যগণকে দূর করন। 
অগ্নিপ্রধান হুইয়া যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহাদিগকে হেয় করুন। ছান্দোগ্যোপ- 

নিষদেও আমরা পাই যে “বিরোচন অস্থর,* সুনার অলঙ্কার ও বসনে পরিবৃত 
ইওয়াকেই অমৃত, অভয়, ব্রহ্মতাৰ বা আত্মা এইরূপ দেহাত্মতাৰ প্রচার বকরেন। 
দেছাত্ববাদী, দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, যজ্তহীন, আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিই যে বৈদিক এ ওপনিষদিক 

(৭) ১১/১৭1১*-১১ ১৫১1৮) ১১০৩৩) ১/১১৭।২১ ) ১২৩০৮ ) ৩৩৪1৯ ইত্যাদি । (৯) ৬২২১০) 
৫২৮1৪) ১০1২২৭.৮ ইত্যাদি। (১*) ৩৩৪৯১ (১১) ১১ (১২) ও, ২১ ভাম্ব। , (১৩) 
১৯৭1৮1১) ১৯৬২৩) (১৪) ১৪1৯০) (১৫) বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ। (১৬) ৫1২৮৪ 

(১৭) ১০1২২।৭1৮, (১৮) ৭৬৩। 
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যুগে দন্্যু, অন্থর, দাঁস বা শুন্ব বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাহা আমরা এই সমস্ত হইতে 
জানিতে পাই। এই বৈদিক ও ওপনিষদিক মানদণ্ডে বতগানের তথাকধিত ব্রাঙ্মপাদি 
উচ্চ বর্ণের! ধাহারা দেহাত্মবাধদী, দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, যজ্ঞহীন, আত্মজ্ঞানহীন হইয়া বিরোচন 
অন্থুরের স্তায় সুন্দর বসন তৃষণে সঙ্জিত হইয়া এই দেহছকেই অমৃত, অভয়, ব্রহ্ধা বা আত্মা 

বলিয়৷ কাধ্যতঃ প্রচার করেন, তাহারাও কি দাস দগ্গ্ু, অনুর বা শুদ্র বলিয়া পরিগণিত 
হন নাই? এই সমস্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই বৈদিক ও ওপনিষদিক যুগে 
আর্য ও অনুর, দাস বা শুদ্র বলিয়া ছুইটী প্রাচীন বর্ণ বা জাতি পরম্পর পাশাপাশি 
থাকিয়া পরম্পরের বিভিন্ন মতবাদের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেন। এই আত্ম- 

বাদীরাই ছিলেন ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তাদির মুল ব্রাঙ্গণ বা আর্য বর্ণ) আর অনাত্ব- 
বাদীরাই বা দেহাত্মববাদীরাই ছিলেন অনার্ধাদির মূল শৃদ্রবর্ণ বা অন্থরবর্ণ। বৃহদারণযকোপ- 
নিষদেও আমরা ছুই প্রকার “গ্রজাপত্য” বা প্রজা স্থষ্টি পাই। য়া! বৈ প্রৃজা- 

পত্যা দেবাশ্চ স্ুরাশ্চ। অর্থাৎ_দ্বিবিধই প্রাজাপত্য, দেব ও অন্থুর। আমাদের গীতাও 

এ কথা বলিয়াছেন, “দ্বৌ ভূত সর্গৌ৷ লোকেহন্মিন দৈব আন্ুর এৰ ৮”২*। অর্থাৎ 
এই সংসারে দুই প্রকার তৃত্তসর্গ বা মন্ুয্ুগণের স্ষ্টি ছুই প্রকার-__দেব ও অন্থুর। 
শঙ্করাচার্যদেবও তাহার ভাষ্যে উপরোক্ত শ্রুতি বাক্য উদ্ধত করিয়া উহ্াই সমর্থন 

করিয়াছেন। জগতের আদিম যুগে ভারতে এইরূপ দেব বা আর্য এবং অস্থর, দশ্থ্য বা 
শূদ্ররূপ ছুই প্রকার মহ্ত্য তেদই আমরা খের, বৃহ্দারণ্যক, ছান্দোগ্য, গীতা প্রভৃতি 
শাস্ত্রে পাই। এই ছুই প্রকার মনুষ্যজাতি বা বর্ণ লইয়াই পরে চারি বর্ণ বা পাচবর্ণ 
বা বছবর্ণ হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধর্দেবের সময়েও আমরা ্বয়ং বুদ্ধদেবের সাক্ষ্য 
পাইতেছি, ব্রাঙ্গণ অশ্বলায়ন কতৃকি সমথিত হইয়া, যে “যবন কম্বেজ' (নেপাল )ও অন্তান্ঠ 

পশ্চিম জনপদ অঞ্চলে তখনও আর্ধ ও দাস নামক ঢুইটী বর্ণ মাত্র প্রচলিত ছিল।২১ 

এই সমস্ত প্রাচীনতম সাক্ষ্য হইতে আমর বুঝিতে পারি যে এ দ্বৈতবর্ণবাদ বা বণ্ধুগল 
প্রধানতঃ গুণ, কর্ম, চরিত্র, ধর্ম প্রভৃতির তারতম্য অনুমারেই নিদিষ্ট হইয়াছিল, পরে তাহাতে 
বংশান্ুক্রমিক, গোষ্ীগত ব1 পৈতৃক তারতম্য স্থান পাইলেও তাহা প্রবল বলিয়া গণ্য হয় 

নাই। তাহ আধ্যাত্মিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভাবধারা লইয়া! যতখানি গঠিত ও নির্দিষ্ট 

হইয়াছিল, প্রাণীবিদ্যার দৈহিক ভাবধারা লইয়া ততখানি গঠিত বা নির্দিষ্ট হয় নাই। 
জাতি শাখার মূলে প্রাণীবিদ্যার দৈহিক ভাবাধারা অনেকখানি প্রবল থাকিলেও আমরা 
যেন তুলিয়া! না যাই যে, 'মন*বা “চিত্ত নামক আধ্যাত্মিক “আমিই জীবদেহ ধারণের 
মূল প্রেরণা, উৎ্সমুখ। সুওকোপনিষদেরং “মনোময় প্রাণ শরীরনেতা”ই এই স্থুল দেহ 

€১৯) ৮৮৩৪ (২*) ৩৩১ (২৯) মজংবিম নিকায় ২১৪৯ পৃঃ। (২২) ১৬৬ 
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ধারণ করিয়া, থাকেন, যেমন বৃহদারণাকোপনিষদংও চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন যে, 

নিমিভ কারণ স্বর্কার উপাদান কারণ স্বর্ণ হইতে স্বর্ণালগ্কারাদি প্রস্তত করিয়া থাকেন। 

প্রাণীবিদ্যার জন্মগত দৈহিক ধারাকে নিয়মিত, সংক্রামিত ও পরিবতিত করিয়া আলিতেছে 

যে শক্তি, তাহা সম্পূর্ণ মানসিক বা আধ্যাত্মিক। মন ও দেহের এই অধ্যাতম স্ন্ই কার্যকষেত্র 

্রযুক্ত হইয়াছে দ্বৈতবর্ণ সংগ্রামের এঁ সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জাতিগত ব্যবহারে । 

পূর্বে বলিয়াছি যে জগত্ৰন্মের প্রথম প্রভাতে সত্যযুগে একটামাত্র বর্ণ ছিল; 

তাহা! ব্রাহ্মণ বা দেববর্ণ। বত'মান প্রাণীবিদ্তাবাদীদের (810108199) মতে জলজ উদ্ভিদ, 

জলজপ্রাণী, সরীন্থপ, স্তন্তপায়ী, বানর, বানর-মনুষ্য (১০৩ 119), বর্বর আদিম মনু 

(711016ঘ5 182) এবং সর্বশেষে আধুনিক সত্য মনুষ্য ক্রম বিবত'নবাদে জন্মলাভ করিয়াছে২ঃ। 

আমাদের অর্ধশত, আর্ধজন্মান্তরবাদ ও আর্ধ দর্শন-বিজ্ঞান উহা! আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া 

যনে করেন না। এস্থান ও প্রসঙ্গ তাহার আলোচনার জন্ত নহে । আমাদের গ্রাচীনতম 

বেদ উপনিষল্পাদি এক বাঁক্যে অনেক স্থলেই প্রথম এক অদ্বৈত বর্ণ হইতেই যে বর্ণতেদের 

উৎপত্তি তাহ! বলিয়াছেন। দেহের বিচার ও পার্থক্য লইয়া যে জাতি বা জন্মের কথা 

প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে দেহসর্বস্ব দেহাত্মবাদ। জন্ম, মৃত্যু, শোক, 

তাপময় এই পরিণামশীল ভঙ্গুর দেহকে (যাহা দাহ করিলেই নষ্ট হয়) আর্য সাধকের! 

কোন স্থানেই অমৃত, অভয়, ত্রন্গ বা পরমাত্ম। বলেন নাই। অনাদি কাল হইতে যে জ্ঞাতা 

চিত্তের সাহাযো এই স্থূল দেহধারণ করিয়া আগিতেছেন তাহার তব্ববিচার করিয়া বর্ণবাদের 

বা জাতিবাদের বিচার বিশ্লেষণ ন| করিলে তাহা! একান্তই শ্রান্ত হইবে | “মানশী সি” 

বা গপপাদ্দিক জন্ম (21010751519 ) সঙ্গব কিনা ইহ। বতণান প্রাণীবিষ্ভাবিদের কাছে এখনও 

অজ্ঞাত রহন্ত রহিয়| গিয়াছে। ইশ্বরবাদী দর্শন যদি জগদীশ্বরের এই জগৎ রচনাকে 

“মৈথুন সম্ভব” না বলিয়া "মানসী স্থন্টি” বা রচনা জাত বলেন, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় 

যে, অঙ্বল্লসিদ্ধ পুরুষ তৃত-প্রক্কৃতি-বশীত্ববশতঃ যে জগৎ রচনা করিলেন তাহাতে প্রথম 

আবিভূর্তি হইলেন সুক্মদেহী মহাত্মারা_-যশহাদের মনঃপ্রধান জীবন যাত্রা নীহারিক! 

ুপবৎ অত্যু্ পৃথিবীতেও সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রথম জাত ব্রঙ্ধধি মহধিগণেরা যে 

বিদ্যায় পারাশী ছিলেন তাহার শান্ীয় প্রমাণ যথেষ্ট থাকিলেও, প্রাণীবিদ্যার একটা 

বড় প্রমাণ এই যে মহাপুরুষের ব' অতি মানবের নমুন1 (900521091 চো ) ধর প্রাসীনতষ 

যুগেও খধিগণ, বুদ্ধগণ প্রভৃতি বছ মহামানবে প্রশ্ফুটিত যাহা হইয়াছিল, তাহা আদৌ 

বানর মনুষ্য €(9621911 )" বা আদিম বর্বর মনুষ্য জাতীয় (991091190 [21101055 10215 ) 

(২৩) ২২1৭ (২৪) [৩ 00105 0£ 7156015 ১7 3.0. ড6115, 5৮ 255£310% 

0, 20--70 ভষ্টব্য এবং 02155155-4:0000. 0৩ ৮ 913180155 159135, 810. 605 1939, 

[10:0৫496009 0, 13 ড্রষটব্য। 
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মনুষ্য নহে। বেদ উপনিষদের ব্রহ্গবাঁদ বা আত্মবাদের বহু ভষ্টা খবি) মহধি, ব্রহ্ষধি সেই 
প্রাচীনতম যুগেও আবিভূ্তি হইয়! পুর্বঙ্ন্ন রহন্ত বর্ণন| করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য যোগাদির 

সেই প্রাচীনতম বিদ্যার উপর বা বৈদিক ওপনিষদিক ব্রহ্গ বিদ্যার উপর ব্রহ্ম বা আত্মতত্ব 
সম্বন্ধে আর কেহই বিশেষ কোনও নূতনতত্ব আবিষ্ার করিতে পারে নাই। এই ব্রন্ধবিদ্যা 

ছিল যাঁছাদের সাধনার ধন, প্রাণের প্রাণ, দর্শনের নয়ন, জরা মরণের সকল শুদ্র শোককে 
জয় করিয়া তাঁহারা ছিলেন আর্য পুজ্য, ব্রপগজ্ঞ ব্রাহ্ষণ। তপন্তার অভাবে, পরাবিদ্যার 
তান্বর আতাঁয় যখন গ্রানির মলিনতা আগিয়াছে দেহাত্ববাদে, ভোগ সাধনায় তখনই 

শোক প্রাপ্ত "তামস' জনাঃ” শুন্রগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন ব্রাঙ্গণ বা আর্য নামক প্রথম 
বর্ণ হইতে । 

সুপ্রাচীন বৃহদারণাকোপনিষদে২৫ পাওয়া যায়, “সৈষা ক্ষত্রন্ত যোনির্যদ ব্রঙ্ছ। সনৈব 

ব্যতবৎ সবিশম স্থজত-.। সনৈব ব্যভবৎ সশৌদ্রং বর্ণমস্থজত.*1 অর্থাৎ ব্রাক্মণই এই 
ক্ষক্রিয়ের যোনি। তিনিও নিজ কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; তজ্জন্ত তিনি 
বৈশ্ত জাতি স্থা্টি করিলেন। তিনিও কার্ধকরণে মর্থ হইলেন না; তখন তিনি শূত্র জাতি 
স্থ্টি করিলেন। মহাভারতে "যজ্ঞগীতা1” নামক এক প্রাচীন গাথায় আছে, “অধরে। 

বিতানঃ সংসথষ্টো বৈশ্তে। ব্রাহ্ণ স্তরিযু বর্ণেবু য্তস্ষ্টঃ ॥ তক্থাদর্ণ। খকজুবা জ্ঞাতি বর্ণাঃ সংস্থজ্যন্তে 

তন্ত বিকার এব। একং সাম যজুরেক মৃগেকা বিপ্রশ্কো নিশ্চয়ে তেষু সষ্টঃ২৬ ॥ 
অর্থাৎ £_বৈবাহিকাি সন্বন্ধ দ্বারা নীচে অগ্নিবিস্তার দ্বার! বৈশ্য সংস্থষ্ট, ব্রাঙ্গণ তিনবর্ণে 

যন্ত স্থষ্টি করেন। এইজন্য সর্ববর্ণ সাধু; ব্রাহ্মণের বিকার হইতেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র 
জ্তাতিবর্ণ সকল স্থষ্ট হয়। যেমন এক সাম, এক যজু, এবং এক খগ্বেদ তক্মপ এক বিপ্র; 

তত্বনিশ্চয়ে এই এক ব্রাঙ্গণ হইতেই সৃষ্টি; টাকাকার নীলকও বলিয়াছেন “তেন ধর্মতো! 

জন্মতশ্চ সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণ সংস্থষ্ঠা ইতি স্থিতম্ৎ" | অর্থাৎ এই হেতু খ্বর্মতঃ এবং জন্মত: 

সর্ববর্ণই ত্রাঙ্গণস্থষ্ট ইহা স্থির। মহাভারত ও পম্মপুরাণ আরও বলিতেছেন, “নবিশেষোহস্তি 

বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রদ্ষণা পূর্বনথ্টং হি কর্মতিতিবর্ণতাং গতম্॥ কামতোগ 
প্রিয়াসীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ। ত্যক্ত স্বধর্মা বক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঁঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 

গোত্যবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ| স্বধর্মান্নান্থৃতিষ্টস্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ 

হিংসানৃত প্রিয়! লুৰ্াঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ| কৃষণাঃ শৌচ পরিভর্টান্তে দ্বিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ। 
ইত্যৈতেঃ কর্মতির্বযস্তা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ষো যজ্ঞ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ 

র্থাৎ বর্ণ সমুহের বিশেষ বা পার্থক্য নাই। এই জগৎ সমস্তই ব্রাঙ্মণময়। ব্রাহ্মণের 

প্রথম সৃষ্ট হইয়া কম সমুহের দ্বার! বর্ণতা ব| ক্ষত্রিয়াদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত 

্রাঙ্মণগণ কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ, ক্রোধী, সাহসপ্রিয়, স্বধর্মত্যাগী, ও রক্তাঙ্গ তাহারা ক্ষত্রিয় 

(২৫) ১৪।১১-১৩। (২৬) শাস্তিপর্য, ৬০।৪৬.৪৭। 
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প্রাপ্ত হন। গবাদি পশুপালনে বৃত্তি স্কাপন করিয়া রুষিজীবি হইয়া পীত যে দ্বিজগণ 
স্বধর্মে অনুষ্ঠিত রহিলেন ন৷ তাহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হিংসা মিথ্যা-প্রিয়, লুন্ধ, 

সর্বকামোপজীবী, শৌচপরিভরষ্ঠ কষ দ্বিজের! শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। এইরূপে কর্ম 
সমুহের দ্বারা পৃথক কৃত ব্রাঙ্মণগণ ব্্ণান্তর প্রাপ্থ হন। তাহাদের নিত্য ধর্ম ও যজ্তক্রিয়া, 

গ্রতিসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ নহে। কৌটিল্যের “অর্থশান্তরএ আমরা পাই যে, অনেক শৃত্র 
জন্মতঃ আর্ধতাব নষ্ট করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইত এবং দাসপণ প্রত্যর্পণ করিলে শূদ্রও 
“আর্যত্* লাভ করিতে পারিতেন। 

এই সমস্ত হইতে গুম্প্ট হইতেছে যে, এক আদিম অদ্বৈতবর্ণ বা জাতি হইতে 
ক্রমশঃ কাল ও গুণ কর্মবশে আর্য ও অনার্য নামক দ্বৈতবর্ণ বা জাতি রচিত হয়। প্রথমোজ্ এ 

আর্ধব্ণ ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই ব্রিধারায় বিতক্ত হুইয়] শূদ্র বা অনার্ধদিগের সহিত 
নানাভাবে সংমিশ্রণে জন্মমিলনে বহু শাখায় এবং বহু বর্ণ সঙ্করবিভাগে পরিণত হয় এবং শুড্র বা 
অনার্ধগণও গ্ঠাহাদের মূল ব্রাঙ্গণ গোত্র হইতে বহুমুখী হইয়া বহুশাখা প্রশাখায় বিতক্ত 

হইয়াছিলেন, নানারূপ অন্ুলোম-প্রতিলোম সংমিশ্রণে ও বৈবাহিক আদান গ্রদানে। 
ব্রাহ্মণ বা আর্ধদিগের বরহ্মবিগ্থা বা ব্রহ্মতিত্তি হইতে অনার্ধ বা শৃদ্রদিগের দেহাত্মবাদ বা 

দেহশীর্ষের যে পুষ্পিতাবস্থা তাহাই হইল এই বর্ণ বা জাতির নিয়ন গমনী বা পত্রশীর্যূখী শক্তি। 
হ্মবিষ্ভা বা আত্মজ্ঞ!নের ধীহাঁরা ছিলেন ধর্ম পিতা, সেই ত্রাঙ্গণেরা তাহাকেই করিয়াছেন 
বিস্বৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত ) অথচ বর্ণ আভিজাত্যের কায়েমী বর্ণদস্ভের রূপ লইয়া তীহারাই 

সমাজে বুক ফুলাইয়া গর্বতঙ্গীতে চলিবেন ব্রক্মবাঁদের পাণ্ডার মতো। নিধিবাদ, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা। 
যৌন প্রবৃত্তি, কামবাদ এবং বিরোচন অন্ত্রের দেহবাদ সমগ্র আর্য এবং ব্রাঙ্গণদিগকেও অন্য 
ধর্মাবল্ী করিয়াছে। তাহার! অন্থরের এবং শূড্রের প্রধান চেল! সাজিয়াছেন এবং দেহাতীত 
আত্মার এই মাংসল দেহধারণটাকে হারাইবার গুপ্ত ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা শোকগ্রাপ্ত 

হইতেছেন। কেবল হিন্দু সমাজের নহে, সমগ্র জগতের সমস্ত সমাদ্দ সমূহের বিকৃত মন, 

্ষিপ্তবুদ্ধি উন্মাদগণ আমাদিগকে অন্ুর মন্ত্রে এবং অনুর তন্ত্রে বিশ্বামী হইতে বলিতেছেন। 

আর্ধভুমি আর্যবর্ত হইতে ত্রন্গমন্তর ও ব্রঙ্ধতন্ত্র সিংহাসন চ্যুত হইয়া নির্বাসিত হইয়াছে । ভারত 
এখন অনার্ধবত: অনার্ধ অন্থরের ভূমি । অন্রগ্রস্তেরা এখন আর্যজ্ঞান ব্রহ্গবিদ্া বা আত্মজ্ঞানে . 
বিশ্বাস করিতে না পারে, কিন্তু বর্ণ বা জাতির ব্রহ্মাতিমুখী পুষ্পযাব্রা বা পুনর্যাত্রা অপরিহার্য। 

প্বাজ বৃক্ষ স্তায়ের" অপরিবত-নীয় প্রার্কতিক নিয়মেই সামাজিক পুণ্পের দেহশীর্ষ হইতে ব্রহ্মমূলের 

বীজনিকেতনে পুনর্গমন অবশ্তস্তানী। বীর্ঘটী অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্পবেকাশের মাধুরী লইয়া বিকশিত 
হুইয়া উঠে ; আবার সেই বিকাশের মধ্য দিয়াই সে তাহার সমগোত্রীয় ফলশালী বীজ জীবনে 

পরিণত হয়। 

নিয় বিবতনের পরেই উধবিবত ন বা বৈপ্লবিক আবত'ন আসে তাহার চক্র পরিৰত নি 

করিয়া। অবমানবত্ের ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া আসে মৃছ্ামানবত্ধ। মারগণের ত্বমানুষ 



৬০৪ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা 

অন্থরবাদকে জয় করিয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিবে খধিগণের ও বুদ্ধগণের অলৌকিক জ্ঞানের 
আলো। জাতি বা মতবাদ বর্ণ বা অবর্ণনিবিশেষে নিখিল মানবগণকে পূর্ণ সাম্যের মর্যাদাদানের 
নৰ সমাজতন্ত্বাদে সমস্ত অনার্য শৃদ্রগণকে ব্রাহ্মণণ্থে উন্নীত করিয়া ্রহ্গবিস্তা! রচনা করিবে। 
তাহার বিজয় অঠিযান, পূর্ণ অভিষেকে । বহু প্রকার বর্ণ বিভাগ, জাতি সংমিশ্রণ এবং দ্বৈতবর্ণ 
বাদকে অদ্বৈতবর্ণবাদের একত্রে সমগ্রথিত করিবে যে ত্রিমার্গগা গঙ্গা, সাগর সঙ্গমের বিশাল 

আলিঙ্গণে, তাহা দিগ.দিগন্তে সাগর গর্জনেই গাহিবে প্পর্বে বর্ণ ত্রাঙ্গণা ব্রঙ্গজাম্চ” 

পর্ব বর্ণ ই ব্রাঙ্গণ, ব্রহ্গজাত, ব্রহ্ষজন। ব্রদ্ষবাদ প্রবন্ধের বিরোধী যে অস্ুরবাদ বা শূত্রবাদ সে 

পিত পরিচয়ে পুনরায় মিলিত হইবে নিখিল মানবের সমবায় সাধনার ব্রহ্গগোত্রে, ব্রঙ্মদায়াদে। 
খষিগণ ও বুদ্ধগণ প্রদশিত বরহ্ধবিদ্যার নব ব্রহ্গতস্তে ব্রাহ্মণ, শৃদ্র, আর্ধ অনার্য, হিন্দু অহিচ্দু 

সকলের জন্ই সামাজিক, রাষ্ট্িক ধর্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণ সাম্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া 

রহিয়াছে, আমর] মেই মহাজনগণের পদান্ক অনুসরণ করিয়াই চলিব। পপ্রিয়ং সর্বস্তপশ্তুতঃ উত 

শূ্র উতার্ষ। হে ঈশ, শৃড্রই হউক বা আর্যই ইউক, সকলেরই প্রিয় তুমি দর্শন কর। বৈদিক 
খধি নারী খবির উদ্দাত্ব কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়! আমরাও গাহি “্যং যংকাময়ে তং তমুগ্রং কনোমি 
তং ব্রহ্জাণং তমৃবিং তং সুমেধাম” | আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাঁহাকে তাহাকেই উগ্র করি, 

খবি করি, স্ুমেধা করি। ব্রহ্ম মহামিলনের ও ব্রহ্ষসমবায়ে এই অধ্যাত্ম সমাজতন্ত্র ঝা ব্রাহ্মণোচিত 

ধর্মপদে নিয়োগ আজিও শ্রীুর্থা পৃ উপলক্ষে “দেবী স্থক্তের' ঝঙ্কারে বঙ্কারে আমাদের কর্ণ 
কুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া! থাকে । আজ উহ! জীবন্ত, প্রাণবাণ হউক। ওই যে বৈদিক খবি 
নিখিল বিশ্বকে আর্য করিবার জন্ঠ বলিতেছেন নিখিল মানবকে ডাকিয়া, “ইন্তরং বর্দান্তো অপতুরঃ 
কষ্বত্তো| বিশ্বমার্যম্” ৩১ ইন্দ্র ঝা গ্রাতগবানের মহিম। বাড়াও এবং বিশ্বের বাইকে আর্য কর। 



গণেশ 
[ পূরবান্থবৃত্তি ] 

স্বগগিত পণ্ডিত অমুলাচরণ বিস্তাভূষণ 

গণেশ-সংস্কতির প্রতিষ্ঠা করিতে স্ু়ন-চাওএর প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল, 
কারণ ৬৬৫ খ্রীষ্টাবে সম্রাটের আদেশে তাহাকে লোকায়ত নামক ত্রাঙ্ষণকে লো-য়াউ-এ 

আনিবার জন্ত কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। লোকায়ত এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত হিলেন। 
তাহাকে চীনদেশে আনাইয়া বৌদ্ধ সংস্কত যোগণান্ত্র চীন! ভাষায় রূপান্তরিত করিয়! চিঙ- 

আই-ম্ু-র সন্য।সিগণের বোধের অনুকুল করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্ত 

চীনা ভাব! না জানায় ব। উহ! আয়ত্তে আন! সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি তাহাতে অপমর্থ 

হন। তখন তিনি তাছার সঙ্গে আনীত সংস্কৃত গ্রহাদি চিউআই-ম্ব-র মন্দিরে রাখিয়া 

কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ন করেন। তিনি যখন চীনে আসেন তখন তীহার সহিত নুয়নৃ-চা ওকে 

প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায় নাই, কারণ কাখীরের পথেই ভারতে তাহার 

দেছাবসান ঘটে। 

সপ্তম শতকে চীনে গণেশ-মে।গ ও গণেশের তান্ত্রিক সংস্কতি প্রচলিত ছিল কি 

ন] এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহ!র বিশেন প্রমাণ না পাওয়! গেলেও একথা স্থির 

করা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতকের শেষেই চীনে গণেশ -সংঙ্কতির গ্রবেশলাভ 
ঘটরাছ্িল। চীন! গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি থে, অইম শতকের স্বিতীয়াধে 

চীনদেশে গণেশ যুগ্ননূতিতে পৃজিত হইতেন। যদি ধরা যায়, স্ুয়ন্-চাও-কতৃঁ্ক চীনে 
কুয়নৃ.সি-তি'এনের পৃজ! প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা হইলে শুভাকরসিংহ নামক তারতীয় 
পণ্ডিতকে ইহার প্রবর্ক অথবা চীনা তাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থাদির প্রথম অনুবাদকরূপে গ্রহণ 

কর! যাইতে পারে। শুভাকর ( ৬৩৭--৭৩৫ খ্রীপ্টাব্) ছিলেন উড়িষ্যার জনৈক নৃপতি। 
পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে তিনি স্বীয় ভ্রাতার হপ্তে রাজ্যভার 
দিয়া প্রব্রজিত জীবন গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মগুপ্রের নিকট যোগ ও তন্ত্র শিক্ষালাভ 

করিয়াছিলেন এবং ধর্মগুপ্তেরই নির্দেশানুমারে চীনে গিয়। যোগাচার মতের প্রচার করেন। 
পরিব্রাজক জীবনের কোন বিবরণ শুতাকর লিখিয়া যান নাই। তবে অষ্টম শতকের 

প্রথম দিকে যে তিনি চীনে ছিল্নে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুথিপত্রাদি 
হইতে জান যায় যে, ৭১৫ এ্রন্টাব্ধে তিনি ভারতবর্ষ হইতে চীনের পথে যাত্রা করেন। 

সঙ্গে তিনি 'মহাবৈরোচনসথৃত্র' ও বন তন্ত্গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ স্থলপথে না গিয়া 

তিনি জলপথে ভারতের পূর্ব উপকূলস্থ পানুর হইতে যাত্রা স্তর করেন। ৭১৬ খ্রীস্টাব্ে তিনি 
চীনে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি তা'ঙ সম্াটদিগের রাজধানী চ'$-আন্-এ আসেন। 



৬০৬ ভ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ 

এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ তা'ঙ সমাট, হুয়নূ-স্থঙ তাহাকে সসম্মানে অত্যর্থণা করেন। এই সময় 

সুভাকর আশী বৎসরের বুদ্ধ। কিন্ত এই বৃদ্ধাবস্থাতেই তাহার যেরূপ কর্মশক্তি ছিল তাহা 
অতুপনীয়। এই সময়েই তিনি চীনা ভাবায় “মহা বৈরোচনহথত্রে'র অঙ্কুবাদ করিয়াছিলেন 
শেষ যে অন্গুবাদগ্রন্থ তিনি রচন! করেন তাহা তাহার জীবনের শেষ সময়ে লিখিত হুইয়াছিল। 
৯৮ বৎসরে ৭৩৫ খ্রীন্টাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। শেষ জীবনে যে অম্বাদগ্রন্থটী রচিত 

হয় তাহা! কুয়ন্-সি-তি'এন্-পৃজার নিদর্শন-গরস্থবূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । এই তন্তগ্রস্থটা 

শুভাঁকর ভারত হইতে আনিয়াছিলেন, বা চ'উ-আন্-এর বিহারগুলির একটীতে উহা রক্ষিত 

ছিল, বা লো-য়াঙ-এর চিও-আই-নু-র মন্দিরে সুয়ন্চাও-কতৃকি পরিত্যক্ত গ্রস্থনিচয়ের উহা 
অন্যতম-কোনটারই পক্ষে বিশেষভাবে কোন প্রামাণ্য উপস্থিত করা যায় না। তবে এত 

গ্রন্থ থাকিতে শুভাকর তাহার চীনে অবস্থানকালীন অল্প জীবনে অন্ত কোন গ্রন্থের অনুবাদ 

না করিয়া এই গ্রন্থগরই অনুবাদ করিলেন কেন? এক্ষেত্রে উহা! রাজ-অনুন্ঞায় রচিত হইয়াছিল 

এন্প মনে কর| স্বাঠাবিক। ইহাই যদি সত্য হয তাহা! হইলে বুঝিতে ছইবে যে, শুভাকরের 

পূর্বেই চীনদেশে গণেশ-সংস্কতির প্রগাৰ আসিয়! পড়িয়াছিল। 
অষ্টম শতকের শেষভাগে যে কুয়ন্-সি-তিঃএন্-পুজার প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণও 

আমর! পাইয়।ছি। চীন] সন্ন্যাসী চুষ্-সে-লিখিত একটী গ্রন্থ হইতে জানিতে পার! যায় যে, 

প্রায় ৭৭৪ ত্ীন্টাবে হন্-কুয়াঙ নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু যুগ্ম-গণেশের বৈশিষ্ট্য এবং তীহার পৃজাপদ্ধতি 
ও অনুষ্ঠ।নাদির ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। 

অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত চীনা যোগী হুই-কুওর বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রে প্রগাঢ় 

পগ্ডিত্যের বিষয় জানা ষায়। তিনি সিংহল-দেশীয় পণ্ডিত অমোধবজেের নিকট শিক্ষা 

ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে যোগের ছুই বিভাগের মণ্ডলে তিমি বিশেষ 
ব্ুৎপত্তি লাভ করেন। এই মগুলের মধ্যে গণেশের স্থান আছে। চীনদেশে যে সমুদয় 

বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ম্থতরাং চীনদেশে 

প্রচলিত কুয়ন্-সি-তি'এন্-এর পৃপ্ধাপদ্ধতিও তাহার অজ্ঞাত ছিল না, বিশেষতঃ যখন দেখ 

যাইতেছে যে, তাহারই শিষ্য কোবো দইপি জাপানে কুয়ন্-সি-তি'এন্-পুঞ্জার প্রবতণন 
করিয়াছিলেন। ইনি চীনদেশ হইতে জাপানে গিয়া তত্প্রবতিত সিঙওগন-সম্প্রদায়ের গৃহ ধর্ম- 
মতে এই কুয়ন্-সি-তি'এন্-পৃজার প্রচলন করিয়াছিলেন। 

চীনদেশে যুগ্র-গণেশের মূতি পাওয়। গিয়াছে কি না জানা যায় না। তবে 
একাদশ শতকেও যে যুগ্ম-গণেশপৃজার প্রচলন ছিল চীন! ও জাপাশী গ্রন্থসমূহ হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১*১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চেন্ সুন্ “ঝ্রিপিটকে* কুয়নৃ-সি-তি'এন্-পুজা- 
স্বন্ধীয় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ 'থত্রের' পুস্তকের সংযোঞ্ন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিয়াছিলেন 
অনুরূপ অন্থান্ত গ্রন্থের চীন! ভাবায় শম্বাদও নিষিন্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কুয়নৃ-সি-তি'এন্-এর 

তি প্রস্ততও নিষিদ্ধ হয়। চীনে যুগ্র-গণেশের কোনও মুতি না পাওয়াই ইহার মুখা ক্লারণ! 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৭ চীনদেশে গণেশ ৬০৭ 

কুঙ-সিএন্-মন্দিরে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের বিনায়কমূর্তি পাওয়] গিয়াছে । ইহার পরে অষ্টম 
শতকের শেষভাগের অথবা নবম শতকের গ্রারস্তকালের ধুগ্মমগ্ুলের কতকগুলি নক্সাচিন্ত 

পাওয়া যায়। 

অষ্টম শতকে অমোধবদ্ধ, চীনদেশে বৈরোচনের গুহাতত্ব-সম্থন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 

তাহা বদ্্রধাতু ও গর্ভধাতু নামক যুগ্-মগ্ুলের ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যুগ্-মগুলের 

ছুইটী পরম বাস্তব দিক আছে-_একটী বাহা দিক্ ও অপরটা গুহা দিক্। নক্মাচিত্রগুলির বাহা 
ব্যাখ্যা-অন্যায়ী গর্ভধাতু এই বাস্তব ও পরিদৃশ্মান জগতের প্রতীক এবং বজ্ধাতু আধ্যাত্মিক 
ও তাত্বিক জগতের প্রতীক; যদিও তাহার] বাহাতঃ বিভিন্ন, গ্রকৃতপক্ষে তাহারা এক এবং 

অভিন্ন। তাহারাই ধর্মধাতু অথবা অখিল বিশ্বের গ্রতীক। 
গুহতত্বের দিক্ দিয়! ব্যাখা করিলে বজ্রধাতৃ-নক্লার বৈরোচনই অখিল বিশ্বের আত্মা 

এবং গর্ভধাতুর কেন্ত্রে অঙ্কিত বভ্রসত্ব পরিদৃশ্তমান জগতে তীহারই গ্রকাশ। এই প্রকাশেই 
অখি্প বিশ্বের পরম সভা । নিগুঢ় নল্মাচিত্র ছুইটা ব্রন্ধাণ্ডের এই ছুইটা দিকের প্রতীক। 
ইহাদের মধ্যে গুহতত্বটা শিক্ষার "অভিষেক" হইবার পর জানিবার অধিকার শিষ্যের হইত। 

চীনদেশে গর্ভধাতুর মণ্ডল সম্ভবতঃ শুভাঁকরসিংহ প্রবর্তিত করেন, অন্ততঃ মণ্ডলের 
প্রাচীনতম নক্সাটার জন্ত কৃতিত্ব ত/হারই গতধাতুর মণ্ডলের গ্রাচীনতূম নকলায় দেবতাদের চিত্র 
অঙ্কিত নাই__াহ!দের নামগুলি মাত্র লেখা আছে। শুভাকর কোন্ বৌদ্ধগ্রস্থের সাহায্যে এই 
নক্মা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে আট-পাঁপড়িযুক্ত পদ্মফুলের কেন্দ্রে বৈরোচনের 

( গুহতত্ববাদীদিগের মতে ব্রসত্ব ) নাম লেখা আছে। ইহা হুইতে বলা যাইতে পারে যে, 
গুহ-পুজারহস্ত-সংক্রান্ত গ্রস্থ হইতেই তাঁৰ সংগ্রহ করিয়া এ নক্লার পরিকল্পনা ঝরা হুইয়াছিল। 

শুভাকরসিংহের জীবিতাবস্থায়ই নক্সটার বহু পরিবত্ন হৃচিত হয়। ক্রমে 
প্রাথমিক আকারের অনেক উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল এবং দেবতাদিগের নামের সংখ্যা অনেক 

বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যদিও 'মগ্ুলে'র প্রত্যেক পরিবতিত নক্মাতেই 'ঈশান” (শিব) নামটা দেখা 

যায়, কিন্ত কোনটাতেই «বিনায়ক* নামটার উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাপানের গর্ভধাতুর 
গ্রাচীনতম নক্সাগুলির বহ্রাবরণের 'ঈশান” হইতে তৃতীয় স্থানে 'বিনায়কে*র মুতি রহিয়াছে। 

প্রবাদ, এইগুলির মধ্যে একটা মুল নক্সা এবং আর একটা নক! কোবো দইসি-কতৃ্ক চীনদেশ 

হইতে আনীত মূল নক্সার অনুলিপি । 
তোগন্থুর “মন্দর নে৷ কেনৃকুযু' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোরিয়াদেশীয় যাজক চিসো 

দইজি অষ্টম শতকের শেষভাগে শুভাকরের নক্লার অন্গুলিপি প্রস্তুত করেন। পরে চিসো দইজি 
হই-কুওর গুরু হুইয়! শুভাকর যে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সংস্কত হইতে চীন! ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন 
সেগুলি তীহাকে পাঠ করিতে দেন। চিসো যদ্দি এই অন্ুলিপিটী হুই-কুওকে দেখাইয়া! থাকেন 

তাহা হইলে হুই-কুও নিশ্চয়ই তাহাতে বিনায়কের মুর্তি দেখেন নাই। এক্ষেত্রে গর্ভধাতু-মগুলে 
কিতাবে বিনাঁয়কের মুতি সঙ্গিবেশিত হইল সে রহগ্ত উদঘাটন কর! এক্ষেত্রে অসম্ভব | 



৬৮ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

বস্রধাতৃ-মগুলটী বস্্রশেখর-যোগ হইতে উদ্ভাবন করিয়া! ভারতীয় সাধক নাগবোধি 
অন্কন করিয়াছিলেন। ৭৪৬ খ্রীন্টাব্ধে তাহার শিক্বা অমোধবজ্রের চীনদেশে প্রত্যাগমনকালে 

তিনি তাঁহাকে ইহার অনুলিপি প্রদান করেন। নক্সাটীতে প্রত্যেক সারিতে তিনটী করিয়৷ তিন 
সারিতে নয়টা দেবতার চিত্র আছে। কেন্ত্র-পরিষদে পীচটা বৃত্ত, প্রত্যেক বৃত্তে পাঁচটা 
করিয়া দেবতার চিত্র অঙ্কিত। সমস্ত পরিষৎ্টার প্রচ্ছদপটে আরও অন্তান্ত দেবতার চিত্র দেখা 

যায়। ই'হাদের মধ্যে গণেশের পাঁচটা বিভিন্ন আকারের চিত্র আছে: 
তোগন্থর মতে বজধাতুর নক্সাটী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় নাই। ইহার উদ্ভাবক 

অমোঘবজ্ব। তিনি নাগবোধির নিকট মণ্ডল-অঙ্কন শিক্ষা করিয়া চীনদেশে উহা গ্রস্ত 

করেন। যাঁহাই হউক, একথা ঠিক যে, গর্ভধাতু ও বজ্ধাতুর মণ্ডল সঠিক রূপ গ্রহণ করে 
চীনদেশে এবং অমোঘবজ্বই গর্ভধাতুর মধ্যে বিনায়কের মুতি সন্নিবেশিত করেন। ইহার 
বহিরাঁবরণে ভারতীয় প্রঠাবও বিশেষভাধে পরিলক্ষিত হয়। বিনায়ক ব্যতীত ইশান, ইন্ত্র, যম, 
বরুণ, বৈশ্রবণ, গ্রহপুঞ্জ এবং রাক্ষসাদিও ইহাতে দেখা যায়। | 

বজ্রধাতুতে গণেশের যে পাঁচটা মুতি আছে, তাহাদের মধ্যে চারিটা আছে চারি পার্খে 
এবং কেন্দ্রে বিনায়কের মু্তি। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অমোঘবজ্র বলিয়াছেন__চারি 
পাশ্বের চারিটা গণেশ দিগ চতুষ্টয়ের রক্ষক এবং কেক্ত্রস্থ বিনায়ক বিপদ্বারণ। ইহ] নিঃসন্দেহে 
বল! যাইতে প!রে যে, অমোঘবন্ত, এই ভাবটা ভারতবর্ষ হইতে আনিয়াছিলেন। বিনায়কের 
মুতিটী ভারতীয় ম.ভির অন্রূপ। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ভারতীয় গণেশ ভগ্ন গজদন্ত 
ধারণ করিয়! থাকেন এবং বিনায়ক মুতিতে তৎপরিবতে” একটী মুল! ধারণ করেন। উত্তর 
দিকের রক্ষক-হিসাঁৰে যে গণেশ থাকেন, বিনায়কের স্থান ঠিক তাহারই নীচে। গর্ভধাতুর 
বিনায়কও বহিরাবরণের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং তাহার স্থান ইশানের অন্ুচরবৃন্দের মধ্যে | 

গর্ভধাতৃতে বিনায়ক ব্যতীত আর কোনও গণেশমতি নাই। 
এক্ষেত্রে অন্থমান করা যাইতে পারে যে, শুভাকর-পরিকল্লিত গর্ভধাতুর নক্সার 

সাহাযেঃই অমোঘবজ্ত এবং তাহার শিষ্য হুই-কুও বন্রধাতুর মণ্ডলটা অঙ্কিত করেন। পরে তাহারা 
মণ্ডল দুইটার সংযোজনকাঁলে বজ্রধাতুর অন্থকরণে গর্ভধাতুতে দেবতাদিগের মুতিগুলি অঙ্কিত 
করিয়াছিলেন। শুভাকরের নক্সায় কোথাও গণেশের নামোল্লেখ ছিল না। অমোঘবজ্ঞ এবং 
হুই-কুওই বিনাঁয়কের চিনত্রুটী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দৈবশক্তি ও মন্ত্রের গ্রভাবের উপর 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল এবং সেই জন্য বিপদ্বারণ গণেশের চিন্রটা উভয় নক্মাচিত্রেই সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। 
(ক্রমশঃ ) 



হ্যায়প্রবেশ 
পূর্বানুবৃত্ 

পণ্ডিত প্রীঅমরেক্্রমোহন তর্কতীর্থ 

উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য, এ প্রকার দ্রব্যের উদ্ভূত রূপ, পৃথক্তব, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত্ব, অপরত্ব, দ্গেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ-_এই দশবিধ গুণ এবং ক্রিয়া, উক্ত ভ্রব্গত ও এ 

সকল ৭ এবং ক্রিয়াগত জাতিসমুহ এবং সমবায়) এই সকল ভাবপদার্থ চক্ষুবিক্রিয় 
দ্বারা প্রত্যক্ষ কর! যায়। অতএব ইহার! চক্ষুর বিষয়। 

উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ, দ্রব্গত জাতি, 
পূর্বোক্ত গুণসমূহ এবং ক্রিয়ার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায়, এ সমস্ত গুণ ও ক্রিয়াগত জাতি- 

সমূহের সহিত উহার সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ং। সমবাঁয়ের সহিত চক্ষুর সন্ন্ব 
বিশেবণতাও। 

বিষয়--শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন অনিত্য সকল তৈজস ভ্রব্যই বিষয়তেজঃ। 

তৌমতেজঃ৪ যে তেশ্রঃ ভূমি অর্থাৎ কাষ্টগ্রভৃতি পাধিবদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থান করে তাহা তৌমতেজঃ | যথা-_অগ্নি। 

দিব্যতেজঃ--যে তেজঃ জলবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি লাভ করে তাছা 

দিব্যতেজঃ। যথা-বিদ্যুৎ্ৎ , বাড়বানল ইত্যাদি। 

১ বৈশেধিক মতে দমবায়ের কোনরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না । 
২ ট্চ-আলোকের ন্যায় তেজস চক্ষুরিজ্িয়ের রশ্মি নিঃসৃত হইয়! দৃশ্য ঘটাদি বস্তর সহিত সংযুজ হয়, তক্ষস্য 

ঘটাদির প্রতাক্ষ হইয়া থাকে। অতএব দ্রষ্টব্য বস্ত দ্রব্য হইলে উহাতে চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ । সংঘুক্ত-সমবায় ও সংযুক্ত- 

সমবেত.লমবায়ের সঙ্গতি পূর্ববৎ বুঝিতে হইবে|। জৈন দার্শনিকের| নেত্রগোলককেই চন্ষুরিক্রিয় বলেন। রশ্মি না 

থাকায় উক্ত প্রকার চক্ষুর সহিত দূরস্থ বিষয়ের সংযোগ হইতে পারে না। এজস্ত. উহ্ীরা “চক্ষুরিজ্রিয় প্রাপ্যকারী' 

এই মতবাদ পৌষণ করিতে পারেন ন। 

৩ বিশেষণতা-সম্বন্ধ বিশেষণ-বিশেষ়্ভাব এবং স্বরূপ এই ছুই নামেও পরিচিত। সমবায়ে চক্ষুরিজ্রিয়ের সন্থন্ধ 

কেবলমাত্র 'বিশেষণত।” নামে উল্লিখিত হইলেও উহ! দৃষ্তব্রব্য ঘটাদিতে থাকায় প্রকৃত পক্ষে এ সম্বন্থও সংযুক্ত-বিশেষণতা, 
সংঘুত্ত-দমবেত-বিশেষণতা৷ ইত্যাদি নামেই ম্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উহ! না করিয়া বড়বিধ 

মাত্র সন্নিকর্ষ কেন বলিরাছেন তাহা! চিন্তনীয়। এ বিষয়ে বিস্তুত আলোচনা! প্রকরণপঞ্চিকা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। 
৪ গপ্তপদার্ধা ১১১ শুক্র উষ্টব্য। 

€ এইস্থানে 'বিছ্যাৎ শের অর্থ মেঘস্থিত তেজোবিশেষ। অধুনী গৃহে আলোক এবং পাখ! টালাইবার 
নিষিত্ত যে বিদ্যুৎ বাবহৃত হয় উহার আশ্রয় ধাতুনির্মিত তার । অতএব উহাকে 'ভৌম” বলাই সঙ্গত। “দিব্য শব্ষের 
'অস্তরীক্ষস্থ' এইরূপ অর্ধ গ্রহণ করিলে হূর্ধষণ্ডলকে এই বিভাগের অন্তর্গত করা যায়। অপ্তপদার্ধামতে উহা! কোন্ 
শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা চিন্তনীয়। 

সণ ৭ 
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উদর্যতেজঃ--যে তেজঃ উদরমধ্যে অবস্থান করিয়া অন্লাদি তূক্তত্রব্যের পাক 
অর্থাৎ রূপপরিবত্ন করিয়া! রস, রক্ত ইত্যাদি ক্রমে পরিণতি করে তাহা উদর্যতেজঃ। 

মতবিশেষে ইছারই নাম পাচক পিত্ত । ইহার ইন্ধন অর্থাৎ দাহা পািৰ ও অলীয় ড্রব্য। 

আকরজতেজঃ--যে তৈজস দ্রব্যের কোনও হন্ধন নাই, তাহা! আকরজতেজঃ | যথা 

দব্ণাদি১। আকর অর্থাৎ খনিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা আকরজ । 

ন্বাস্মু 

বায়ু চতুর্থ দ্রব্য। ইহার একটিমাত্র বিশেষগুণস্পর্শ। কেবল ত্বকৃ-ইন্ত্িয় দ্বারা 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বায়ু হুঙ্, স্থল নহে । 

পূর্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সর্বসম্মত কিন্তু বামুর প্রত্যক্ষ বিবাদপ্রস্ত। বানু 

প্রত্যক্ষ নহে, উহার স্পর্শ প্রত্যক্ষ । এ স্পর্শ গুণ-পদার্থ। এজন্য উহার আশ্রয়রূপে কোনওখ 

দ্রব্যের অস্তিত্ব শ্বীকার আবশ্যক । এই ম্পর্শেরও এমন বৈলক্ষণ্য অনুতবসিদ্ধ যে, পূর্ববণিত 
্ব্য্রয়ের কোনটিই এই স্পর্শের আশ্রয় হইতে পারে না। সুতরাং নুতন দ্রব্য মানা 
গ্রয়োজন। নেয়ায়িক সম্প্রদায়বিশেষ উক্ত প্রকারে বামুর অনুমান করিয়া থাকেন। 
অন্য মতে ত্বক-ইন্দ্রিয় দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়। বহিরিক্ট্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের 

অযোগ্য দ্রব্কেই হুল্ম বলিয়া বর্ণনা করিলে, গ্রথম নতানুসারে বায়ুকে হুক্স বলা চলে 
কিন্তু রূপ উক্তি নিবিবাদ নছে। 

১ হব্ণাদি অর্থাৎ হ্বর্ণ এবং প্লাটিনম্, আইরিভিয়ম্ ও অস্মিয়ম্ প্রভৃতি নবাবিষ্ভত বরধাতু আকরজ-তেজঃ। 

সন্তবত অতিপ্রাচীনের! শেষোক্ত তিনটি ধাতু বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বর্ণের সহিত বহু সাদৃগ্ দেখিয়া এগুলিকেও 
আকরজ শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্ত “ব্ণাদ্দি' এইরূপে নি্শ করিয়াছেন। 

| আযূর্বেদে ঘর্দকে গাধিব দ্রব্যে অন্তভূর্তি করা হইয়াছে। এমতে এ প্রকার অন্তর্ভাবের প্রয়োজনও আছে। 
বস্তুতঃ পীতবর্ণ এবং গুরুত্ব থাকায় হ্বর্ণকে পাধিব বলাই সঙ্গত। কিন্তু বহু পাখিৰ দ্রব্য হইতে স্বর্ণের বৈলক্গণাও দেখা যায়। 

কারণ, অতাধিক তাপেও উহার তরলাবন্থা নষ্ট হয় না, উহ্! দ্রবই থাকে। স্বর্ণের অপাধিবন্ধে এই যুক্তি নানা গ্রন্থে দেখা যায়। 

বিশেষতং 'বহেপত)ং প্রথমং হিরণ্যং এই শ্রুতিবাকাও স্বর্ণের তৈজসত্বে প্রবল প্রমাণ। তাই অতিপ্রাচীনের বলিয়াছেন 
আকরজং হর্ণাদি। কিরণাবলী, শ্যায়কদ্দলী, ব্যোমবতীবৃত্তি সেতুটাক! উপস্কার এবং শক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের মতে এই 

স্থানের 'আদি*কথাটি রজত, তাত্র, কাংন্ত, ্রপু (রাড) নীম, লোহা! প্রভৃতি ধাতুকেও আকরজ-তৈজস শ্রেণীভুক্ত বলিয়া 

সুচনা করিতেছে। 

কৃ বর্ণ ও গুরুত্ব থাকায় এই সকল ধাতুকে পাধিব বলাই সঙ্গত। তৈজসত্ব সাধনে সমর্থ অধিকতাপ-সহতব- 
বরাপ শ্বণ্থলীয যুক্তিও ইহাদের সন্বপ্ধে খাটে না, ইহাদের তৈজসন্তে কোনরূপ শ্রতিগ্রমাণও পাওয়! যায় না। তথাপি 
প্রবীণ গ্রন্থকারের। ইহাদিগকে কেন তৈজস বলিলেন তাহা চিন্তনীয়। 
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বেগের মৃছূত। ও তীব্রতা অমুসারে বাহাবায়ুর বিবিধ বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। 
শরীরে রোগ উৎপাদনে আভ্যন্তর বায়ুর প্রাধান্ত শ্বীককত হইয়াছে১। পিত্ত ও ক্লে্সার 
তুলনায় বায়ুবিকারের সংখ্যাও অধিকৎ | 

লক্ষণ। যে-বন্ত রূপশৃন্ত অথচ ন্পর্শবিশিষ্ট তাহ! ৰায়ু। (রূপরহিতম্পর্শবন্ 
বা়ুত্ম্ ) 

লক্ষ্য । বিভাগে বায়ুর পরিচয় জানা যাইবে। 
সমন্বয়। মুগম। যাহা! রূপশূন্ত তাহাই বাঘু এইরূপ বলিলে আকাশ প্রভৃতি 

দ্রব্যে ও গুণাদি ছয় পদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়। স্পর্শবিশিষ্ট বস্তমাত্রকেই বায়ু বলিলে পৃথিবী, 
জল এবং তেজঃ এই তিনটি দ্রব্যও বায়ুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এন্ত লক্ষণে উভয় 
তাগেরই প্রয়োজন আছে। 

বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার 

_-এই নয় প্রকার গুণ, ক্রিয়া; সত্তা, দব্যত্ব, বামূত্ব গ্রভৃতি জাতি এবং বিশেষ, এই সমস্ত 
তাবপদার্থের সমাবেশ হয়। 

বায়ু দ্বিবিধ__নিত্য ও অনিত্য। অনিত্য বায়ু ক্রিবিধ__শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। 

বিষয় বায়ু দ্বিবিধ--আত্যন্তর ও বাহা। আত্যন্তর বায়ু পঞ্চবিধ_প্রাণ, অপান, উদ্ান, সমান ও 

ব্যান। 
বায়ু 

টিয়া টা রিযারারির 

দঃ ( পরমাথু) খনি 

রি 
শরীর ইন্দ্রিয় বিষয় 

| | 
আত্যন্তর বাহ্ (দ্বযণুকাদি) 

| | | ] | 
প্রাণ অপান উদান সমান ব্যান 

শরীর--শাস্ত্রে কথিত হুইয়াছে প্রেত, পিশীচ প্রভৃতির দেহ বায়বীয় অর্থাৎ এ সকল 
শরীরের উপাদান বায়ু; পৃথিবী, জল ইত্যাদি নিমিত্ত ব৷ সহকারী । 

ইন্দ্রিয-_-চর্ম শরীরের আবরণ, ত্বক উহার নামান্তর। ত্বকের মধ্যে যে হুক্ষম বায়বীয় অংশ 
অবস্থান করে উহ! 'ত্বকৃ'-ইন্জিয়। 

উদ্ভূত স্পর্শ বিশিষ্ট দ্রব্য ) এ প্রকার ভ্রব্যের উদ্ভূত স্পর্শ, পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, 

১ পিং পঙ্গু কঃ গ্গুঃ পঙ্গবে! মলধাতবঃ। বায়না ঘন্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষস্তি মেঘবৎ॥ 

২ অশীতির্বাতবিকারাঃ, চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ, বিংশতিঃ কফবিকারাঃ | হুক্রতসংহিত। 
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বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ ও দ্রবত্ব--এই দশবিধ ৭) ক্রিয়া ; উক্ত দ্রব্যগত জাতিসকল এবং 

উল্লিখিত গুণসমূহে এবং ক্রিয়ায় অবস্থিত জাতি সমুদায় ও সমবায়-_-এই সকল ভাববন্ত ত্বক্-ইন্দরিয় 
দ্বারা গ্রত্যক্ষ করা যায়, এজন্য ইহারা ত্বগিক্জরিয়ের বিষয়। 

উল্লিখিত বিষয়সমূছে ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্ন্ধ চক্ষুর সম্বন্ধের অনুরূপ অর্থাৎ বিষয়বস্তর দ্রব্য 

হইলে উহাতে ত্বগিন্দতিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ, দ্রব্যসমবেত ( জাতি, গুণ ব। ক্রিয়া) হইলে সংযুক্ত 

সমবায় এবং দ্রব্যমমবেত-মমবেত হইলে লংযুক্ত-সমবেত-সমবায় ইত্যাদি। 
বিষয়--শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাবতীয় অনিত্য বায়ুকে বিষয়-বায়ু বলা হয়। বিষয়- 

বায়ুকে আত্যান্তর ও বাহ এই ছুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। 
শরীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর একপ্রকার বায়ু আছে, যাহার অস্তিত্বে জীবন 

এবং অভাবে মৃত্যুর পরিজ্ঞান হয়১; উহা আত্যন্তর বিষয়-বায়ু। শরীরের বিভিন্ন অংশে 
অবস্থান এবং পৃথক প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করায় ইহাকে প্রাণ, অপান, উদ্দান, সমান ও 

ব্যান--এইরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করা হয়। 

আত্যন্তর বিষয়-বায়ু ভিন দ্ব্যণ্ক হইতে মহাঝটিকা| পর্যন্ত সকল বিষয়-বায়ু বাহ-শ্রেণীর 
অন্তর্গত।২ 

আকাশ 

আকাশ পঞ্চম দ্রব্য। শব্দ আকাশের একমাত্র বিশেষগুণ এবং উহ! কেবল শ্রবণ- 

ইঞ্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য। এজন্য আকাশ স্কুল নছে। মহ্ত্ব-পরিমাণ কম হইলে 

বস্ত “ুক্্' বলিয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার হুক্মকে প্রচলিত কথায় বলে সর” | যথা-- 

সুশ্ম সুতা সরু সুতা ইত্যাদি। দর্শন শাস্ত্রে হুক্ম-শবের অর্থ অন্তরূপ। যাহ! বহিরিক্ত্িয়ের 

অগম্য, অনুমান কিংবা শাকের সাহায্য ব্যতীত যাহার বিষয়ে ধারণ। কর! যায় না, 

দার্শনিকের নিকটে তাহাই হুক্ম। আকারের হৃস্বতা এবং বৃহত্ব এক্ষেত্রে অকঞ্চিংকর। 
তাই আকাশ পরম-মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্টও অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা বড় পরিমাণের কল্পন! 

কর! যায় না সেইরূপ বুহৎপরিমাঁণ হইয়াও হুক্ম। যে রীতি অনুসারে স্পর্শের দ্বারা 

বায়ুর অনুমান প্রদশিত হইয়াছে, শবের দ্বারা আকাশের অন্মানে শাস্ত্রে সেই রীতিই 
অন্ুহ্থত হুইয়াছে। 

১. উপনিষদে শরীরের মধো আকাশ, বায়ু ইত্যাদির অপুব” অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। এই আকাশ দহর- 
আকাশ নামে এবং বায়ু বৈরস্ত বা বৈরস্তক নামে উল্লিঘিত হইয়াছে । দিব্যাবদানে বলা হইয়াছে-শরীরের মধ্যে 'বৈরগ্ত' 

নামে এক মহাসমুদ্র বিস্কমান। উহাতে উৎপন্ন প্রবল ঝটিকাবাযুও বৈরন্ত। 

২ জেঠাডিঃশান্ত্রে ও পুরাণে বাহ বিষয়-বাযু 'প্রবহ' ইত্যাদি সাত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। 

€ পর্মমহত্ব-পরিমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে পরিমাণনিরপণে জষ্টবা। 
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এই হুক দ্রব্যের পরিচয় দিতে হইলে তটস্থভাব অবলম্বন ব্যতীত অন্ত উপায় 

নাই। শান্করে নানাস্থানে অবকাশ-শবের দ্বারা আকাঁশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এজন্য 

উপাধির সাহায্যও গৃহীত হইয়া! থাকে। জলপূর্ণ কলশী হইতে সমুদ্রায় জল ফেলিয়া 
দিলে উহার অত্যন্তর এক বিলক্ষণ আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। তখন কলসী হয় 
শৃ্ত। কলমীর এই মধ্যবর্তী অবকাশই আকাশ। তবে এই শূন্ততা বা অবকাশ কলসী 
অর্থাৎ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা পরিচিত বলিয়া উহা! ঘটাকাশ নামে ব্যবহৃত হয়, আর 

পরিচ্ছেদক অর্থাৎ পরিচায়ক বলিয়৷ ঘট হয় উহার উপাধি। ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে 

তখন আর উহ্হাকে ঘটাকাঁশ বলিবার্ধী ছেতু থাকে না। তখন ইহা নিরুপাধি, কেবল-- 
আকাশ বা মহাকাশ। 

লক্ষণ। যাহা শব্দের সমবায়ি-কাঁরণ অর্থাৎ যাহাতে শব সমবায়-সম্বন্ধে থাকে 

তাহ আকাশ। 

লক্ষ্য ও সমন্বয়। নুগম। 
আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, লংযৌগ এবং বিভাগ--এই ছয় প্রকার 

গুণ, সততা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটিমাব্র বিশেষ এই কয়টি ভাবের সমাবেশ হয়১। 

আকাশ নিত্য এবং একমাত্র দ্রব্য । ইহা! কোনও শরীরের উপাদান নহে। এজন্য 

সজাতীয় ভেদ ন] থাকায় ইহার স্বাভাবিক কোন বিভাগ করা যাঁয় না। ইহা সর্বব্যাপী অর্থাৎ 

দিক্, কাল ও আত্মা ব্যতীতত অন্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের প্রত্যেকটির সহিত সংযুক্ত বলিয়! উনারা 

প্রত্যেকেই আকাশের উপাঁধি হইতে পারে। তাঁছাতে ইহার ওপাধিক বিভাগ হয় অগণনীয়। 

যেমন--ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যার্দি। এই সকল ওপাধিক ভেদের মধ্যে একটি মাত্র ভেদ গ্রহণ 

করিয়া “ইন্দ্রিয় নামে আকাঁশের একটি বিভাগ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । এই উপাধি কর্ণশঙুলী। 

কর্ণশিষ্কুলী দ্বারা পরিচ্ছি্ন আকাশ কর্ণ ইন্জ্রিয়ঃ | কর্ণেকজিয় “শ্রবণ ও “শ্রোত্র” এই 

ছুই নামেও প্রসিদ্ধ। 

১ আকাশে কোন ক্রিয়া হয় না। পাশ্চাত্তয বিজ্ঞানে ঈথার (12891) নামে একটি বস্তু করিত হইয়াছে। 

উহার তরঙ্গ আছে। তরঙ্গ ত্রিয়াসাপেক্ষ। অতএব ঈথার আকাশ হইতে ভিন্ন বন্ত। আকাশ একমাত্র ডুব, এজন্য 

আকাশত্ব জাতি নহে। বেদান্তপরিভাষায় উক্ত হইয়াছে -:“কর্ণেন্্রিয় বহির্গত হইয়া! শব্দের সহিত নন্বন্ধ লাভ করে”। 

অতএব এই মতে গ্থলবিশেষে আকাশের ক্রিয়া স্বীকার্য। 

২ “তন্মাঙ। এতম্মাদাত্মন আকাশ: সম্ভত+' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আকাশের উৎপত্তি বেদদান্তসম্মত। 

৩ বিডু অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রবোর সহিত অন্য বিভু-দরব্যের সংযোগ নৈয়ারিক সম্প্দায়- 

বিশেষের সম্মত নহে, এজন্য “দিক্, কাল এবং আত্মা ব্যতীত” বলা হইল। 

৪ ঈশ্বরই শবের জমবারিকারণ এবং কর্ণশফুলীকে উপাধি স্বীকার করিয়া তদদরা পরিচ্ছিম্ন 'ঈশ্বরকেই 

কর্দেক্্িয় বল! যাইতে পারে। তাহ! হইলে আকাশ নামে একটি পৃথক্ ভ্রব্যের কল্পন। করিতে হয় না। দীধিতিকার 

রঘুদাথ শিরোষণি এই মতের সমর্ঘক। এরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মাই কর্েক্রিয় এইরপ আলোচনাও শানে দুষ্ট হয়। 
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শবা এবং শব্গত জাতিনমূহ কর্ণেক্জ্িয়ের ব্ষিয় এবং এ ছুই পদার্থে যথাক্রমে বর্ণের 
সম্বন্ধ সমবায় ও সমবেত-সমবায়১। 

কাল 

কাল ফষ্ট দ্রব্য। ইহা আকাশের ন্তায় নিত্য, সর্বব্যাপী ও সুল্ম। শীঘ্র বিলম্ব, যুগপৎ 
অর্থাৎ এককালীন ( সমসাময়িক, 001365101)01919 ) দিন, রাত্রি গ্রভৃতি ব্যবহার সম্পাদনের 

জন্ত 'কাল' নামক দ্রব্য অনুমিত হয়ং | ইহা জ্যেষ্ঠ ওঞ্নিষ্ঠ (বয়সে বড় ও ছোট ) ব্যবহারের 
অসাধারণ উপায়। ইহাকে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থেরই কারণ বলা ইহয়াছে। ইহা সকল 
পদার্থেরই আশ্রয় বা আধার। 

লক্ষণ। যাহ] বতমান, অতীত ও ভবিষ্য বা তবিষাৎ এই প্রকার ব্যবহারের কারণ, 
তাহ। কাল। 

লক্ষ্য। কাল একমাত্র বস্ত্র এবং অতীন্ত্িয়। অতএব অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি জীবজাতির 

এক একটি মাত্র গ্রাণীকে কোনও রূপে পরিচিত করিতে পারিলে যেমন এ জাতীয় সমস্তগুলির 

পরিচয় সহজে দেওয়া যায়, সেই প্রকারে কালের পরিচয় দিতে পার! যায় না। আকাশে শবেের 

ন্যায় কালে কোন প্রত্যক্ষযোগ্য গুণও বিদ্যমান নহে, যাহার দ্বারা আকাশের দৃষ্টান্তে কালের 
পরিচয় দেওয়া মন্তব। সত্য বটে, কালের অনেক উপাধি আছে, যাহার দ্বার দিন, রাত্রি, ভূত, 

ভবিধ্াৎ ইত্যাদি প্রকারে ক।লের ব্যবহার গ্নসাধারণে প্রচলিত হইয়াছে । কিন্তু উহাদিগের দ্বারা 
কাল অনিত্য এবং নানাবিধ এইরূপ ধারণাই সহজে উপস্থিত হয়। ফলে, কাল একথাত্র ও 
অতীন্দ্রিয় এই সিদ্ধান্তে ব্যঘাত হয়। অতএব উপাধির সহায্যেও কালের স্বরূপ যথাযথ বুঝিতে 

পারা যায় না। 
একটি দৃষ্টান্তের সাঁহাধ্য লইলে বিষয়টি কিঞ্ৎ স্থগম হইতে পারে। মনুষ্য অগণনীয় 

কিন্তু গ্রত্যেক মন্ুয্ুকে লক্ষ্য করিয়াই 'মন্ুয্ু* এইরূপ ব্যবহার হুইয়া থাকে। এই ব্যবহার 
উপপাদনের জন্য যেমন 'মনুধ্যধ' নামে একটি অখণ্ড ধর্ম বা জাতি স্বীরুত হয়, তদ্রপ বতখান, 

অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই ভিশটিতেই “কাল” এইরূপে ব)বহার হওয়ায় “কালত্ব' নামে অখণ্ড ধর্ম 

দ্বীকার্য। উহ তিনে থাকিয়াও স্বয়ং এক এবং উহার আশ্রয় ব1 ধর্মী-বস্তটি যদি এক হইলেও উহার 

১ কর্ণেন্ট্িয় আকাশবিশেষ, শব্ধ উহাতে সমবায় সন্বন্ধে অবস্থিত। নুতরাং শব্দে কর্ণের সম্বন্ধ মবায়। 

শবগত জাতি--শবত, ধ্বনিত, বর্ণত্ব, কত, খত্ব ইত্যাদি, সমবায়-সন্বন্ধে শবে অবস্থিত । অতএব এ নকলে কর্ণের সম্বন্ধ 

সমবেত-দমবায়। কুমারিল ভট্ের মতে শব্দ বিভু-দ্রব্যবিশেষ, সুতরাং কর্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ সংযোগ। এই মতে 
সমবায় স্বীকৃত হয় নাই কিন্তু এ স্থানে তাদাত্বা নামে এক সন্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব এই মতে সর্বত্র সমবায় স্থলে 

তাদাত্থ্য বলিতে হইবে। 

২ বৈশেষিক হুত্র ২২1৬। 



জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ ] যায়প্রবেশ ৬১৫ 

দ্বার নির্বাহযোগ্য সকল ব্যবহার সম্পন্ন কর! যায়, তাহ! হইলে উহাকে নানা স্বীকার করা 

নিশ্রয়োজন, প্রত্যুত গৌরব-দে গ্রস্ত । কালের একমাক্র-দ্রব্যত্ব উক্ত প্রকারে পিগ্ধ হয় বটে 
কিন্তু উহ্হার সকল ব্যবহারেই উহার উপাধি অবলম্বন। প্র উপাধির স্বরূপ ক্রিয়াবিশেষ। 

মতবিশেষে উৎপন্ন দ্রব্য এবং গুণ-পদার্থও কালের উপাধি হুইয়া থাকে । এ্ন্ত স্থলহাবে বল: 

যায় যে, ক্রিয়াবিশেষ, মতান্তরে উৎপর দ্রব্য এবং গুণও কাল-লক্ষণের লক্ষ্য । বস্ততঃ উহার 

যাহা উপাধি তাহাই যথার্থ লক্ষ্য । 
সমম্বয়। অতীতত্ব ও ভবিধ্যত্ব কোন বস্তর স্থির ধর্ম নহে। ব্তমান কোনও বস্তকে 

কেন্দ্র করিয়াই অতীত ও ভবিষ্বের জ্ঞান হইয়! থাকে । আজ বুধবার, ১৩৪৭ সালের ১ল! জ্য্ঠ, 
-বতগান। গত রাত্রিতে অর্থাৎ ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার ইহাই ছিল ভবিষ্যৎ, আজিকার 
রাত্রি গ্রতাত হইবার পরে অর্থাৎ ২রা জ্যৈষ্ঠ বুহস্পতিবার ইহাই হইবে অতীত। 
অতএব দেখা যাইতেছে-এই বুধবারের সৌরক্রিয়াই মুখ্যভাবে উল্লিখিত ব্যবহার 
সম্পন্ন করাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে হ্্ক্রিয়ার এরূপ ব্যবহার সম্পাদনে সামর্থ্য 

আসিল কিরূপে ? নৈয়ায়িক উত্তরে বলিবেন-_ কাঁলের সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ সুর্যের ক্রিয়া কালের 

উপাধি» এই কারণেই উহ্থার দ্বারা শী সমস্ত ব্যবহার সম্ভবপর হয়। সৈশম্তেরা সন্মুখযুদ্ধে জয় 

করে সত্য কিন্তু তদ্দারা পশ্চাদ্ধতী রাঁজশক্তিকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। গ্রকৃতস্থলে 

কু্ষের ক্রিয়া দিন-রাত্রি ঘটাইতেছে বটে কিন্তু উহার সামর্থা যোগাইতেছে কাল। 
কালে সংখ্যা, পরিম(ণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিতাগ এই পঞ্চবিধ গুণ, ক্রিয়া ; সত্ব]! ও 

্ব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ--এই কয়টি ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়। 

একমাত্র দ্রব্য হওয়ায় শুদ্ধ অর্থাৎ নিরুপাধি কালের কোন বিভাগ সম্ভবপর হয় না। 

ইহার ওপাঁধিক তেদ অনেক, দেশতেদে তাহাও বিভিন্ন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ক্ষণ, লব, নিমেব, 
কলা, বিপল, পল ইত্যাদি, পাশ্চাত্যদেশে সেকেও, মিনিট ইত্যাদি গপাধিক হুঙ্মম কাল। 

দিন্ডি 

দিক্ সপ্তম ভ্রব্য। কালের ন্যায় ইহাও একটিমাত্র, নিত্য, সর্বব্যাপী এবং 
মা দ্রব্য। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, দুর ও নিকট ইত্যাদি ব্যবহার এই সপ্তম দ্রব্যের 
অস্তিত্ব বশেই সম্পন্ন হয়। 

লক্ষণ । যাহা! পূর্ব, পশ্চিম, দুর, নিকট ইত্যাদি ব্যবহারে হেতু, তাহা! দিকৃ। 
লক্ষ্য। অতীন্দ্রিয় এবং একমাব্র দ্রব্য এজন্য কালের গ্তায় দিক্ সম্থন্ধেও কোনও স্পষ্ট 

ধারণা করা কঠিন। ব্যবহারে যে সকল ক্ষেত্রে-পূর্বদিক্ পশ্চিম দিক্--ইত্যাদি প্রকারে, 

১ সুর্যের ক্রিয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাধি হইলেও ভূত, ভবিষ্তৎ ইত্যাদি ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে। 

অতএব শিরোমণিমতে ঈশ্বর হইতে পৃথক 'কাল' নাষে কৌন ডরব্যে প্রমণ নাই। 



৬১৬ প্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১ৎম সংখ্যা 

দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, দিকের উপাধিবিশেষই পরন্ূপ ব্যবহারে প্রধানত; আলম্বন। 
উহ্থার দ্বার! বিশুদ্ধ দিক্ পদার্থের ত্বরূপ বুঝা যায় না। রাঞঝি দিন ইত্যাদি ওপাঁধিক কাল যেমন 

সৌরক্রিয়া-সাপেক্ষ তব্্রপ পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি ওপাধিক দিক্ও হুর্যের উদয়, অন্ত ইত্যাদির 
সাহায্যেই নিধর্শণরিত হুইয়। থাকে । নানাপ্রকার বিচারে প্রচুর সাদৃশ্ত পরিদৃষ্ট হইলেও 
বিশুদ্ধ দিক্ ও কালের পরম্পর পার্থক্য অস্বীকার কর! যায় না। কারণ, কাল-কৃত পরত্ব ও 

অপরত্ব হইতে দিক্-কুৃত পরত্ব এবং অপরত্বের বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে১। 
বিশেষতঃ ওপাধিক কাল--যাহা অতীত, কোনও সময়ে তাহা বতশমান এবং 

ভবিষ্যৎ বলিয়। গণ্য হইত, এবং যাহা আজ বতর্মান, আগামী কাল তাহা হুইবে অতীত এবং 

গত্তকল্য ছিল ভবিষ্যৎ, এইরূপে ভবিষাৎ-কাল ও সময়ানুসারে বতশান কিন্বা অতীত বলিয়া গণনা- 
যোগ্য ; এজন উহার] সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পরম্পর মিশ্রভাবাপন্ন কিন্তু ওপাধিক দিক তন্জপ নহে। 

যে দেশে যখনই অবস্থিতি হউক ন1 কেন, গ্রাঁতঃকাঁলে যেদিকে হৃর্য দেখা যাইবে তাছ। 
পূর্বদিকই হইবে, পশ্চিম বা উত্তর দিক্ হইবে না। কার্ের এই বৈলক্ষণ্য উহািগের কারণেরও 

পরম্পর বিভিন্নতাই সুচনা করে। অতএব, পূর্বে উল্লিখিত ছয় দ্রব্য এবং যে ছুই দ্রব্য 
বিষয়ে পরে বলা হইবে এই সমস্ত হইতে অন্তপ্রকার দ্রব্য-_-এইভাবে লক্ষ্য দিক্-পদার্থ বুঝিতে 

হইবে। 
সমন্বয়। উদয়কাঁলীন ভূর্য-সংগুক্ত দিকৃকেই পূর্বদিকবলে। 'দিকনামে কোনও বস্ত 

অন্বীকার করিলে কোন্ পদার্থের সহিত সৌর-সংযোগ উক্ত ব্যবহার সম্পাদন করিবে? অতএব 
সৌর-সংযোগবিশিষ্ট দিকৃই পুর্বোক্ত ব্যবহারে কারণ হওয়ায় লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বিত হইল।২ 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ গুণ, সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই 
চুইটি জাতি এবং একটি মাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাঁৰপদার্থ দিক্-পদার্থে অবস্থান করে। 

দিকের স্বাভাবিক কোনও বিভাগ সম্ভব হয়না। ইহার ওপাধিক বিভাগ মুখ্যতঃ 
চতুবিধ-_পূর্ব, পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর। 

দিকের এই কল্লিত ভেদ হইতে দিক্-কোণেরও কল্পনা হইয়াছে । উহাদের নাম 
বিদদিক্, উহা ও চারিপ্রকার। উর্ধ এবং অধঃ নামে দিকের আরও ছুইটি বিভাগ শাস্তে দৃষ্ট হয়। 
এইভাবে ওপাধিক দিক্ দশ প্রকার হইয়াছেত। পূর্ব দিক এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ইত্যাদি 

ক্রমে ইহাদিগের অধিষ্টাত্রীদেবতাঁর নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়াছে-ধ্জী, আগ্নেী, 

যাম্যা, নৈধ্ধতী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, এঁশানী, ব্রাহ্গী এবং নাগী। 

১ চতুর্থ অধ্যায়ে পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ দ্রষ্টব্য । 

২ একই দিক্-বস্তদবারা পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি বিরুদ্ধ নানা বাবহার কিরূপে সম্ভব হয় তাহা বৈশেধিক দর্শনে 

এবং শ্যায়বাঁতিক-ভাৎপর্য টাকায় উষ্টধা । 

৩ সপ্তপদার্থাতে 'রৌদ্ী' নাষে একাঁদদী দিক উল্লিখিত হইয়াছে । উহার লক্ষ্য কি তাহী চিতউদীয়। 



শ্রীশ্রীমধবাচার্য 
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম. এ. বি. এল্. 

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলস্থ মালবার ও কানাড়া গ্রদেশকে মধু ও ছুগ্ধের দেশ 
বলা ক₹য়। ভূতত্ববিদ্দের মতে বহু প্রাচীনকালে এই অঞ্চল আরব সাগরের অন্তর্গত 

ছিল। এই পশ্চিমঘাটের সংস্কত নাম সহাপাহাড় আর এই স্থানকে পরশ্তরামক্ষেত্র বলে। 

কানাড়া, মালবার, ব্্রিবাস্কুর ও কোচিন এই পরশ্তরামক্ষেত্রের অন্তর্গত। প্রবাদ আছে যে 
পরশুরাম আর্ধাবতে” তাহার কার্য সমাধা করিয়া সমুদ্রের নিকট একটা নিভৃত স্থান প্রার্থন! 

করেন এবং সমুদ্র তাহাকে এইস্থান দান করে। এই প্রদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সর্বরকম 

হুষমায় পরিশে]ভিত। অত্যুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, দিগন্ত গাসারিত বনানী, নদনদীপ্লাবিত উর্বর 
ভূখণ্ড এই অঞ্চকে অতি মনোরম করিয়াছে। এই পরশুরামক্ষেত্রেই ভারতের দার্শনিক 
গগনের তিনটা অত্যুজ্জল জ্যোতি জন্মগ্রহণ করেন--আচার্য শঙ্কর, রামানথজ ও মধ্ব। 

শঙ্করাচার্য ও রামান্ুজাচার্ষের জীবনী ও মতবাদ অনেকে অবগত আছেন; কিন্ত 

মধবাচার্ষের জীবনী ও দর্শন সাধারণের মধ্যে তত প্রচলিত হয় নাই ॥। ভারতবর্ষে শ্রী, নিম্বার্ক, 

মধ্ব, বল্পভী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ঞব__এই ৫টা বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে 
মধব সম্প্রদায়ের প্রবতর্ক ছিলেন মধ্বাচার্য। মধ্বাচার্ষের জীবনীর মধ্যে ছুই খানি 
সংস্কত গ্রন্থ আছে (ক) মণিমঞ্জরবী (খ) মধবাচার্ধবিজয়। এই ছুইখানিই পণ্ডিত 

নারায়ণাচার্য রচিত। ইনি মধ্ব-শিব্য ত্রিবিক্রম পঞ্ডিতাচার্ষের পুত্র এবং মধ্বের সমসাময়িক। 
ত্রিবিক্রমেরও বাযুস্কতি ( মধবকে বায়ুর অবতার বলা হয়) নামক সংস্কত ক্ষুদ্র গ্রস্থকে মধ্ব- 

জীবনী বলা চলে। কিন্তু এইগুলি কথঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িক দোষছুষ্ট। তবে এইগুলি মধ্বের 
সমসাময়িক গ্রন্থ এবং নারায়ণ পঞ্ডিতের খুল্পতাত শঙ্করাচার মধ্বেরই গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এই 
রস্থাগারটী পরে অপশত হইয়া যায়। ইংরেজী ভাষাতে মধ্বের জীবনী ও মতবাদের মাত্র 
ুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে--(১) কছঃস্বামী আরার কৃত (৫. টা, 02799 9৪105 1552 

|. 4.) 71900110581 516601) ০01 118017%2 800. 01801758151 এবং (২) পদ্মনাভাচার কৃত 

(0. 11, 080119118011801191 014) ৮0১৩ 116 2100. 2520151085০? 520. 2150125901081- 

$৪2* বাংল] ভাষায় মধ্বের কোন প্রামাণিক জীবনী নাই। সেজন্য পাঠক বর্গের সাধারণভাবে 

তাহার পৃত জীবনী অবগতির অন্ত বত'মান প্রবন্ধের অবতারণা । পরবর্তী প্রবন্ধে তাঁহার ধর্মমত 
ও সাম্প্রদায়িক নিয়মানুষ্ঠানের বিষয় লিখিত হুইবে। আর তাহার দার্শনিক মতবাদ বত'মান 
লেখক কৃত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে যথাস্থানে অন্তভূক্তি হইবে। 

দক্ষিণ কানাড়া জেলার অন্তগ্ত উদ্দিপি নামক একটা তানুক আছে। উদ্দিপি শব চস্র 

তো 
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মৌলীশ্বর শবের অপত্রংশ। উদ্ুপ-্চন্ত্র। ইহার অন্ঠ নাম শিবল্পী (শিব বেনী) বা রজত 
পীঠপুরম্। এই স্থানটী চন্দ্রমৌলীম্বর ও অনন্তেশ্বর এই দুইটা মন্দিরের জন্য প্রাচীনকাল হইতেই 
বিখ্যাত। মধ্বাচার্য এখানে শ্রীকৃষের মন্দির নির্মাণ করেন এবং ইহা! তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান 
কেন্ত্র হয়। উদ্দিপি তানুকটা প্রচীন তুলুব জনপদের অন্তর্গত। উদ্দিপি হইতে কয়েক মাইল 
দুরে বিমানগিরি নামক পাহাড়ের পাদদেশে পজকক্ষেত্র নামক একটা গ্রাম মধ্বের অন্মস্থান। 

এই বিমানগিরির উপরে পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত দুর্ামনির আছে এবং ইহার চারি পারছে 
পরস্তুতীর্ঘ, ধনুঃতীর্থ, গদাতীর্ঘ ও বাণতীর্থ নামে পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত ৪টী পবিত্র পুষ্করিণী আছে। 

মধ্যের জন্ম হয় বিলম্বীবর্ষের বিজয়! দশমীদিনে | তাহার জন্মবর্ধ লইয়া! কয়েকটা 
মতভেদ আছে। দক্ষিণ কানাড়া জেলার পুস্তকে (10190106 11810081 06 9000 080918 ) 

তাহার জন্ম সময় ১১৯৯ ত্রীন্টাব ধরা হুইয়াছে। ইহা! বুকাননের ভ্রমণ কাহিনী হইতে ও 

মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয় (৩২ অ. ১** ও ১৩১ শ্লোক) হইতে নির্ধারিত। প্র শ্লোকের তাৎপর্যে 

জান যায় মধ্ব নিজেই কলিধুগের ৪৩** অব্দে তাহার জন্ম নির্ধারিত করিয়াছেন। সুতরাং 

ইহা! ১১৯৯ খ্রীঃ অঃ হয়। কৃষ্কস্বামী আয়ার মহাশয় এই অন্দটাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 

উত্তরাদি মঠ ও অন্ঠান্য মঠের যে গুরুপরম্পরা তালিকা আছে তাহাতে দেখা যায় মধব ১১১৮ 
ত্র: অবে (বিলম্বী ১০৪০ শক ) জন্মগ্রহণ বা সন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১১৯৮ খ্রীঃ অবে 

(পিঙ্গল ১১২* শক) দেহত্যাগ করেন। মধ্ব ৭৯ বর্ষ জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১১১৮ 
তর; অব; তাঁহার সন্যাসগ্রহণের সময় নয়, জন্মসময় বল! যাইতে পারে। আউড্বেই (41£75020) 

ড্র স্তর আর, জি, ভাগারকর প্রভৃতি এই অব্দটাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বতর্মানের 

কয়েকটা গ্রত্বতত্ব গবেষণা হইতে অন্ত তারিখ পাওয়া যায়--১২৩৮ খ্রীঃ অবা। এই বিষয়ে 

যে সব গবেষণা হইয়াছে তাহা পরে লিপিবদ্ধ হইবে। বতগানে আমরা! ১২৩৮ খরীস্টাব্ষই 
তাহার জন্মসময়রূপে গ্রহণ করিতেছি । 

ইহার পিতার নাম মধেজী ভট্ট বা মধ্যগেহ। তুলুভাষায় ইহার নাম 'নছুবস্তিলয়' | ইনি 
একজন সামান্ত ভূম্বামী ছিলেন এব* আখিক অবস্থ। স্বচ্ছল ছিল না। বেদ এবং পুরাণে ইহার 
পাগ্ডিত্য ছিল এবং শাস্তরজ্ঞ বলিয়া লোকে তাহাকে “ভট্ট, উপাধি দিয়াছিলেন। মধ্বাচার্ষের মাতার 
নাম বেদবতী। ইনি ভক্তিমতী ও পতিপরায়ণ] ছিলেন। প্রথমে ইহাদের একটা কন্া ও ছুইটা 

পুত্র হয়। পুত্র দুইটার শৈশবেই মৃত্যু হয়। তারপর ইহাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় ইহারা 
অনেক ব্রত ও কুচ্ছ,সাধন করেন এবং উদ্দিপির মন্দিরে শ্রীঅনস্তেশ্বরের নিকট প্রার্থনা 

করেন। ১২ বৎসর পরে ইহাদের পুত্র লাত হইল। পুত্রের নামকরণ হইল “বহৃদেব'। ইনিই 
তবিষ্াতে মধ্বাচীর্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইহার অন্নাম পূর্ণপর্ঞ, পুর্ণবোধ ও আনদাতীর্ঘ। 
যৌবনে ইহার আকুতি ভীমসদৃশ ছিল বলিয়৷ ইনি ভীম বলিয়াও কথিত হুইতেন। 
যেমন অন্তান্ত মহাপুরুষদের জন্মসন্বন্ধে অলৌকিক ঘটনার কাছিনী শুনা যায় মধ্বাচার্ষের 
জন্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ ছুই একটী ঘটন! জানা যায়। জন্মসময়ে অনস্বেস্বরের মঠের দেবতা 
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বিষু। এক ব্রাহ্মণ দূত দ্বারা প্রচার করিলেন যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোন মতে 
তিনি বিষুরর অবতার এবং কোন মতে বার অবতার ছিলেন। বায়ুর অবতার বলিবার 
কারণ এই যে এই সম্প্রদায়ের মতে বায়ুর উপাঁসন! দ্বারাই ব্রহ্ষপদ প্রাপ্তি হয়। বাল্যকালে 
ইনি একবার হারাইয়া যান। পিতামাতা উদ্দিপির মন্দিরে ও অন্তান্ত স্থানে বহু সন্ধান 

করিয়াও পাইলেন না; শেষে উদ্দিপির মন্দির হইতেই তিন দিন পরে পাওয়া গেল। 

মধবাচার্যবিজয়ে আছে যে বায়ু নারায়ণের আদেশে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মধ্বরূপে ভারতে 

আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
৫ম বর্ষে মধ্বাচার্ষের উপনয়ন হয়। তারপর তিনি পুগবনবংশীয় এক ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতের নিকট অলঙ্কার, হ্যায়, বেদ!ঙ্গ প্রভৃতি শান্ধ অধ্যয়ন করেন। উপনয়নের পর 

হইতেই তাহার বৈরাগ্য উদয় হয়। তিনি উদ্দিপি হইতে কয়েক মাইল দূরস্থ বন্দরকারে মঠের 
একজন প্রবীণ মন্নানী অচ্যুতপ্রেক্ষা বা পুরুষোত্তম তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণে রমনস্থ করেন 
ও গৃহত্যাগ করেন। এই মন্ন্যাসী প্রবর ভাগবত-সম্প্রদায়ের অন্তভূ্ত এবং তিনি তখন উদ্দিপি 

মন্দিরেই অবস্থান করিতেছিলেন। মধ্যের গৃহত্যাগ পিতার অত্যন্ত কষ্টের কারণ হইল। 

তপন্তালন্ধ তাঁহার একমাত্র পুত্র__গুণবান, বিদ্বান পুত্র এই চারুবয়সে সংসার ত্যাগ 

করিলেন। পিতাও তাহার অনুসন্ধানে এ মে গমন করিলেন। পিতাকে সাস্বনা দিতে 

ন1 পারিয়৷ মধব গুরুর সহিত দক্ষিণদেশ পর্যটনে বাহির হইলেন। পিতাঁও মধ্বের পশ্চাতে 
প্রায় উদ্দিপি হইতে ৩৮ মাঁইল দুরবর্তী নেত্রবতী নদীতীরস্থ মাঙ্গীলোর সহরের নিকট 
অন্থুগমন করেন। পিতার অন্ুনয়ে মধ্ব বলিলেন যে যতদিন না তাহার ( মধ্বের ) অন্ত 

একটা ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে ততদিন তিনি সন্নযাসগ্রহণ করিবেন না। পিতা বলিলেন 

মধ্বের সন্ন্য।সগ্রহণ যেন মাতার অনুমতি সাপেক্ষ হয়। মধ্ব ইহাতে স্বীকূত হইলেন। 
তখন পিতা প্রত্যাবত্ন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মধ্যগেহের একপুত্র সন্তান 

হইণ। ইনিই ভবিষ্যতে সোদাই মঠের প্রতিষ্ঠাতা বিষুতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হ'ন। তখন 
মধব স্বগ্রামে প্রত্যাবত্ন করিয়া মাতার নিকট সন্যাস গ্রহণের জন্ত অনুমতি তিক্ষা 

করেন। প্রথমে মাতা কিছুতেই স্বীকৃত হ'ন না; তখন মব্ব বলিলেন যে অনুমণ্ত না দিলে 

তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। মাতা বাধ্য হুইয়া অনুমতি দিলেন। মধ্ব 

তখন সন্ন্যাস গ্রহণে চলিলেন। তখন তাহার বয়স ১১১২ বর্ষ। 

আবার অন্যমতে তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ৯ ব1! ১৬। সম্ভবতঃ তিনি যোড়শবর্ষ বয়£ক্রম 

মধ্যেই মন্ন্যাসগ্রহণ করেন। কারণ উদ্দিপিমঠে রক্ষিত একটী সংস্কত শ্লোক হইতে জানা 

যায় যে মধ্যের ৫ম বর্ষ বয়মে উপনয়ন হয় ও ইহার ৭ বৎসর পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
যাহা হউক সন্যাস গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে যধ্ব তাহার গুরুর মঠে একটি বিরাট ধর্ম-সভার 

আহ্বান করেন ও সেখানে তিন দিন যাবৎ তাহার মতবাদ প্রচার ও বিপক্ষ মতবাদ খণ্ডন 

করিলেন। তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে গুর ও সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তারপর এক শুভ 
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মুহূর্তে মধব বা বনুদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহার নাম হইল আনন্তীর্ঘ। তখন হইতে 
তিনি অন্ত একটী মঠের অধাক্ষ হইলেন। সেই সময় এই তুবুব গ্রদেশ জৈনধর্মের একটা কেন্ত্রস্থান 
ছিল। এখানে জৈনদের বন স্তস্ত, বস্তী গ্রাভৃতি ছিল। মধ্ব জৈনসম্প্রদদায়ের অনেক পণ্ডিতকে 
বিচারে পরাস্ত করেন। একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত-_ইঁহার নাম বুদ্ধসাগর, ইহাকেও পরাস্ত 
করেন। 

ইহার অল্প দিন পরে মধ্ব দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি গুরুর সহিত উদ্দিপি 
হইতে বহির্গত হুইয়! মান্্।লোর অতিক্রম করতঃ ইহার ২৭ মাইল দূরবর্তী বিষ্মললম্ নামক 
একটি স্থমনে উপনীত হইলেন। এই স্থানটী মধ্বের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কারণ তিনি পরবর্তী কালে 

প্রায়ই এখানে অ।সিয়। বি মন্দিরে কয়েক সপ্তাহ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। এখান হইতে 
তাহারা ত্ত্রিবাস্কুরে উপনীত হইলেন। এইস্থানে পঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিষ্তাশঙ্কর 

স্বামীর সহিত মধ্বের বিবাদ ও তর্ক হয়। বিষ্যাশঙ্কর মধ্বকে মৌখিক বিবাদ না করিয়া! সাধ্য 

থাকিলে শঙ্করমত খণ্ডন করিয়া ত্রন্মহব্রতাম্য রচনা করিতে বলেন। মধ্বও এই যুক্তি গ্রহণ 
করেন। তারপর মধব কুমারিণ অন্তরীপ ও রামেশবর অভিমুখে গমন করেন। রামেশ্বরে ৪ মাস 

অবস্থানের পর সশিষ্য মধ শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। বিষ্তাশঙ্করও সশিষ্য রামেশ্বরে গিয়াছিলেন ও 
সেখানে মধ্বকে নানাভাবে বাদ বিতগায় উত্যক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাতোর নান! 

তীর্থস্থান অতিক্রম করিয়! মধব উদ্দিপিতে প্রত্যাবতর্ন করেন। এইরূপে সন্নযাসগ্রহণের পর 
৭ বসর অতিবাহিত হুইল। তিনি তখন শাস্ত্র রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই তিনি 
গীতাভাব) রচন1 করেন। 

গীতাভাষ্য রচন! করিয়! হিমালয়ের অন্তর্গত বদরিকা শ্রমে উপনীত হ'ন। প্রবাদ আছে 

(যধ্ববিজয় মতে ) সেখানে ব্যাসদেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, ও তাহাকে গীত।ভাষ্য উপহার 

দেন। ব্যাসদেব প্রীত হুইয়। মধবকে তিনটা শালগ্রাম শিল! দান করেন । মধব পরে এ শিলান্রয় 
নুবরঙ্গণ্য, উদ্দিপি এবং মধ্যতন এই তিন স্থানের মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন। ততথ্যতীত তিনি উদ্দিপির 

মঠে একটা কৃষ্ণমুতিও প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূতি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে-_কোন 

বণিকের এক অর্ণবপোত দ্বারক? হইতে মাঁলবার গমন কালে তুলুবের নিকট ডুবিয়া যায়। 
এ জাহাজে গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা একটি কৃষ্ণমুতি ছিল। মধবাচার্য দৈববলে উহ] জানিয়া 

অল হইতে এ মুতি উত্তোলন করিয়া উদ্দিপি মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি ইছ সম্প্রদায়ের 

শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থানরূপে পরিগণিত | 

অবশ্ত বেদব্যাস বহু পূর্বের লোক এবং তাহার সহিত কি প্রকারে মধ্বাচার্ধের সাক্ষাৎ হইল 
তাহা বিবেচ্য । খাষিরা জগতের কল্যাণের জন্ত যুক্তাত্ম! হইয়া হুক্ষ শরীরে অবস্থান করেন ইহা 
অনেক সাধকের প্রত্যক্ষলন্ধ। সম্ভবতঃ বেদব্যাল হুমম শরীরে মধ্বকে সাক্ষাৎ দান করিয়া 
ছিলেন। যাহা হউক তিনি ব্যাাশ্রমে (ইহা! বদরিকা শ্রম হইতে কয়েক মাইল উত্তরে) 
ব্যাসদেবের দর্শনলাভের পর দাক্ষিণাত্যের দিকে প্রত্যাবতর্ন করেন। পথিমধ্যে তিনি ব্রঙ্গ- 
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স্ত্রের ভাষ্য রচনা! করিতে থাকেন। তীহার প্রিয়শিষ্য ও সহযাত্রী সত্যতীর্থ ইহার নকল 
করিতে লাগিলেন ও প্রত্যাবতণনের পূর্বেই উদ্দিপিতে একখণ্ড প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে 

মধ্য গোদাবরীতীর্থে গমন করেন। এইস্থানেই পণ্ডিত শোভনভষ্ট এবং সমি শাস্ত্রী তাহার 

শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন। ইঁছারাই বিখ্যাত পদ্ননাভতীর্থ ও নরহরি তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। 
পথিমধ্যে মধ্ব খুব সম্ভব নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, কারণ ইহা তখন শাস্ত্রগ্রচারের 

একটা বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল ছিল। তথা হইতে তিনি পুরীধামে গমন করেন ও সেখান হইতে 

গঞ্জামের শ্রীকূমমন্দির ও িতিজাগপাঁটামের সিংহাচলম মন্দির দর্শন করেন। গোদাবরী তীরে 
তিনি ভট্ট, প্রভাকর, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীকে স্বমতে আনয়ন 
করেন। তারপর তিনি উদ্দিপিতে প্রত্যাবতন করিরা শিষ্যগণকে স্বরচিত ব্রহ্ম সুত্রভাষ্য 

ও গীতাভাষ্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। যে স্থানে তিনি দিনের পর দিন শাস্ত্র 
অধ্যাপনা! করিতেন সেই স্থান এখনও চিহ্িত আঁছে) ইহা অনস্তেশ্বর মন্দিরের অন্তর্গত ৩ 
বর্গ হস্ত পরিমিত স্থান। এন্থানে পরবর্তী কালে বাদিরাজ যতীন্দ্র মধ্ের একটা প্ররস্তরমুতি 
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ) কিন্তু মধ স্বপ্নে তীহাকে দর্শন দিয়া এই চেষ্টা হইতে বিরত 

করেন। তিনি উদ্দিপিতে অবস্থানকালে ক্রমে ৩৭ খানি প্রকরণ গ্রন্থ ও ভাখ্গ্রস্থ রচন! 
করেন। ইহার মধ্যে গীতাভাষ্য ও ব্রদ্গনথত্র ভাষ্য পূর্বেই রচিত হুইয়াছিল। এই সকল 
গ্রন্থের নাম যথা-_ 

(১) খণ্েদ ভাষ্য (মাত্র ১ম মণ্ডলের ১ম অধ্যায়ের শ্লোকাত্মক ব্যাখ্যা ) (২-১১) 

ঈশ, কেন, কঠ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মাওুকা, মুণ্ডক, তোত্তিরীয, প্রশ্ন ও ধীতরেয় এই দশখানি 
উপনিষদের ভাষ্য ও তাহাদের টিপ্লনী (১২) শ্রীমদ্তগব্দগীতাভাম্য (১৩) ভগবদগাতা তাৎপর্য-নির্ণয 

(১৪) ভাগবতপুরাণ তাৎপর্য নির্ণয় (১৫) মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয় (১৬) ব্রহ্গহত্রভাষ্য ও তাহার 

টাক ( ১৭) ব্রহ্গহ্ত্রান্তভাষ্য ( ১৮) ব্রহ্হথত্রানুব্যাখ্যান (স্তায়বিবরণ ) (১৯) কথালক্ষণ (২০) 

কৃষ্ণকর্ণামৃত মহার্ণব (২১) কর্মনির্ণয় (২২) জয়ন্তী কল্প (২৩) তত্ববিবেক (২৪) তত্বসংখ্যান (২৫) 
তত্বোগ্ভত (২৬) তন্ত্রপার (২৭) প্রপঞ্চমিথ্যাত্বান্ুমানখগ্ন (২৮) প্রমাণ লক্ষণ (২৯) মায়'বাদ- 

খণ্ডন (৩*) উপাধিখগুন (৩১) যতিপ্রণবকল্প (৩২) যমকতারত (৩৩) বিষুতত্বনির্ণয় (৩৪) সদাচার 

স্বৃতি (৩৫) সন্যাসপদ্ধতি (৩৪) দ্বাদশন্তোত্র (৩৭) নরমিংহ নখস্তোত্র | 

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে (১-১৮) ভাষ্য ও ব্যাখ্যা_-এবং অবশিষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ ও স্তোত্রাদি। 
ইহাদের অধিকাংশই কুস্তকোণম্ অন্তর্গত মধ্ববিলাস বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহার পর মধ্বাচার্য দিখ্বিজয়ে বহির্ঠত হ'ন। তিনি পুনরায় বদরিকাশ্রমাভিমুখে 
সশিষ্য যাত্রা করেন। তাঁহার এই অভিযানের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন্ সময়ে 

কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করিলেন তাহাও জানা কঠিন। দাক্ষিণাত্যের বছ জনপদ 
ও উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরবর্তাঁ তীর্ঘস্থানাদি দর্শন করিয়া! তিনি বদরিকায় উপনীত হইলেন। 
ব্রিকাশ্রম দর্শল পর তিনি কুরুক্ষেত হৃত্তিনাপুর প্রৃতি হইয়া কাশীধামে উপনীত 
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হইলেন। তথা হইতে আরও বহুস্থান দর্শন করিয়া তিনি উদ্দিপিতে প্রত্যাবত্ন করেন। 

মধ্বাচার্ষের পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকে তাহার শিষ্য গ্রহণ 
করিলেন। তিনি শিষ্যদের দুবিধার অন্ত তুলুৰ প্রদেশে আরও ৮টা মন্দির নির্মাণ করাইলেন 
এবং ইহাদের মধ্যে--যথাক্রমে রামসীতা, লক্্মণসীতা, দ্বিভূজ কালীয় দমন, দুবিটূঠল, 
চতুভূর্ম কালীয় দমন প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর গোদাবরী তীরস্থ ব্রাহ্মণ 
কুলোত্তব ৮জন সন্যাপীকে এ ৮টা মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। এই মন্দিরগুলি-- 
কানুর, পেজাওর, আদমার, পলিমার, কৃষ্ণপুর, সিরূর, সোদে ও পুত্তগে এই ৮টা স্থানে প্রতিষ্ঠিত । 
এতদ্যতীত তিনি প্রিয় শিষ্য পদ্মনাভতীর্ঘকে রামন্ত্রমুততি ও ব্যাসগ্রদত্ত শালগ্রামশিলা 
প্রদান করিয়া! আদেশ করেন “আমার মত প্রচার কর ও উদ্দিপির মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্ঘ 

ধনরত্ব সংগ্রহ কর"। তদন্ুুযায়ী পদ্মনাভ অনেক অর্থ-সংগ্রহ করিয়া ৪টী মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

দ্বিতীয়বার বদরিকা হইতে ফিরিবার পর তিনি পণ্ডিত ব্রিবিক্রমকে স্বমতে আনয়ন 
করেন। ইনি তৎকালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে মধ্বাচার্ষের পিতা 

মধাগেহ (ইহার গ্রাকত নাঁম কি জানা যায় না-_মধ্যগেহ একটী উপাধিমাত্র ) প্রবীণ বয়সে 

দেহত্যাগ করেন। মাতা বেদবতীও কিছুদিনের মধ্যে মতধাম ত্যাগ করিলেন। তখন 

মধ্বাচার্ষের অনুজ তাহার নিকট (তিনি তখন জয়সিংহের রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ) 

এই সংবাদ আনয়ন করেন। ভ্রাতাকে সাস্বন! দিয়! তিনি স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন ও চাতু্মাস্তত্রত 
সমাপান্তে মধবাচার্য হ্বগ্রাম পজকক্ষেত্রে আগমন করিলেন ভ্রাতার বৈরাগ্যদর্শনে ইছার 

কিছুদিন পরে তিনি বর্থতীর্থে (ইহ! মাঙ্গালোর হইতে ১১ মাইল দূরে) তীহাকে সন্ন্যাস 
দান করিলেন ও নামকরণ করিলেন বিষ্চুতীর্থ। এই শুত্দিনে আরও ৭জন ব্রাঙ্ণকে 
তিনি সন্ন্যাসদান করেন। আর এই ৮ জন মন্ন্যাসীকে উদ্দিপির ৮টী মঠের অধ্যক্ষ করিলেন 

যথ]--. 

(ক) বিষুতীর্থ লোদে মঠের (খ) জনন তীর্থ কৃষ্ণপুর মঠের (গ) বামনতীর্থ কানুরমঠের 

(ঘ) নরলিংহতীর্থআদমাঁর মঠের (উ) উপেন্ত্রতীর্থ পুত্তগে মঠের (চ) রামতীর্থ সিরুর মঠের 

(ছ) হৃযীকেশ তীর্থ পলিমার মঠের (জ) অক্ষোভ্যতীর্ঘ পেজাওর মঠের অধ্যক্ষ হইলেন। 

এইরপে প্রায় ৭৯ বৎসূর ও কয়েকমাস ধরাধামে অবস্থান করিয়া এবং সুদীর্ঘ অর্ধশতাবী 

যাবৎ ভারতে আপনমত্ত গ্রচার ও শিষ্যসংগ্রহ করিয়] ধর্মগুরু আচার্য মধব ১৩১৭ খ্রীস্টাবে (৯২৩৯ 

পিঙ্গল শকে ) দেহত্যাগ করিলেন আর তাহার ধর্মগ্রচারের তার অর্পণ করিয়া গেলেন 
৪ জন প্রধান শিষ্ু-_পদ্মনাভতীর্ঘ, নরহরিতীর্ঘ, মাধবতীর্ঘথ ও অশোক তীর্থের উপর। তাহার 
সম্প্রদায়ের পরব্তাঁ আচার্য হইলেন পন্মনাভতীর্ঘ। তাহার শিষ্যদের অনেকের শ্বাস তিনি 

বদরিকায় এখনও হুল্মদেছে অবস্থান করিতেছেন । 
চাপা রাহি 



বেদান্ত দর্শন 
(পূর্বানবৃত্তি) 

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্, 

(৫) বরদাচার্ষের পর আবিভূততি হইলেন ইছার পৌত্র ও শিষ্য--বরদাচার্য 
নড়াডুম্মল। ইহার গ্রন্থ-( ক) তবসার (খ) সারার্থচতুষটয়। 

(৬) বীররাঘবাচার্য-_ইনিও গুদর্শনাচার্ষের গুরু বরদাচার্ষের অন্য এক শিষ্য। ইনি 
উপরিলিখিত তত্বসারের উপর “বত্বপ্রসারিণী” নামক এক টাকা রচন! করেন। 

(৭) বাঁদিহংসান্ুবাচার্য বা ২য় রাঁমানুজাচার্খ। ইনি পদ্মনাভাচার্ষের পুত্র ও বিখ্যাত 

বেঙ্কটনাথের মাতুল এবং গুরু । ইহার গ্রন্থ “ন্তায়কুলিশ”। ইহার আবির্ভাব সময় চতুর্দশ 

শতাব্দীর প্রারন্তে। | 

(৮) বেদান্ত মহাদেশিকাচার্য বা বেঙ্কটনাথাচার্য--ইনি প্রায় ১২৬৮-১৩৭৬ খ্রীঃ অঃ 

পর্যন্ত অর্থাৎ ১০৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। অদ্বৈত সম্প্রদায়ের যেমন আনন্দগিরি শঙ্করভাষ্বের 
বনু টীক1 রচন! করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ রামানুজরুত ভাষ্যাদির টীকা রচনা! করেন। 

ইহার স্তায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত রামান্জের পর এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহ আবিভূতি হ'ন 
নাই। ইনি রামান্থজের চতুর্থ পুরুষ অর্থাৎ প্রশিষ্যের শিষ্য । ইহার রচিত গ্রন্থ যথা-_(ক) 
ঈশোপনিষদ্ভাষ্য (খ) গীতার্থ সংগ্রহ (গ) গীতাভাষ্য টীকা (ঘ) গগ্ত্রয় টীকা (উ) 
তত্বমুক্তাকলাঁপ (চ) স্তায়পরিশুদ্ধি (ছ) সর্বার্থসদ্ধি ও ইহার টীকা (জ)সেশ্বর মীমাংসা (ঝ) 
মীমাংসা পাছুক (ঞ ) শতদৃষণী (ট ) অধিকরণসারাবলী (ঠ)ন্তায়সিদ্ধাঞ্জ (ড) তত্বটাক। 

(ঢ) বাদিত্রয় খণ্ডন (৭) সংকল্প হুর্ষোদয় ( ত) যাদবাত্যুদয় কাব্য (থ) তিরুবাইমূড়ি ইত্যাদি 
(৯) বরদগ্ুরু আচার্য--ইনি বেদান্ত মহাদেশিকের পুত্র। ইহার অন্নাম গ্রতিবাদি 

তয়ঙ্কর অন্নন। ইনি তর্কশান্ত্রে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিল্নে। ইহার রচিত গ্রন্থ যথ।--(ক) সপ্ততিবত্ব- 

মালিক! (ইহাতে পিতার প্রশংসা আছে) (খ) বেদান্তদেশিকের অধিকরণসারাবলীর উপর টাক]। 

(১০) লোকাচার্য পিল্লাই -ইনি রামানজ হইতে ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। ইছার 
অবির্ভীব সময় ১৪শ শতাববী। ইহার রচিত গ্রন্থ-( ক) তত্ব নির্ণয় (খ) তত্বশেখর। 

(১১) সুদর্শনাচার্য-ইনি রামান্থুজের শ্রীভাষ্যের উপর শ্রতপ্রকাশিকা' টীকা রচনা 

করেন। সম্ভবতঃ ইহার অন্তনাম সুদর্শনুহরি এবং ইনি রামাহুজের বেদার্থ সংগ্রহের উপর 
তাৎপর্য দীপিকাঃ নামক টীকা রচন। করেন। ইনি খ্রীষ্টীয় ১৩শ--১৪শ শতাবীর লোক। 

(১২) বরদবিষুণ আচার্ইনি হ্ুদর্শনাচার্ষের 'শ্রতগ্রকাশিকা'র উপর “ভাৰ 
প্রক1শিক1+ টাকা রচনা করিয়াছেন । 
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(১৩) রঙ্গরামামুজাচার্য---ইনিও ১৪শ শতাবীর লোক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া তাহার প্রবতর্ক দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। কিন্তু রামানুজাচার্য 

তাহা করিতে পারেন নাই। ইনি সেই অভাব মোচন করিয়া! দশখানি উপনিষদের উপর তায 
রচন! করেন। | 

(১৪) অনন্তাচার্ধ_যাদবগিরি গ্রদেশের মেলকোট নামক স্থানে ইহার আবির্ভা 

হয়। ইনি স্ুদর্শনাচার্ষের পরবর্তী । ইনি অনেকগুলি গ্রাকরণ গ্রন্থ রচন1 করিয়। বিশিষ্টা- 

দ্বৈতবাদের পুষ্টিসাধন করেন। যথা--(ক) জ্ঞানযাথার্থবাদ (খ) প্রতিজ্াবাদার্থ (গ) ব্রন্ষশক্তি 

পদবাদ (ঘ) ব্রঙ্গলক্ষণ নিরূপণ (উ) বিষয়তাঁবাদ (5) মোক্ষকারণতাবাদ (ছ) শরীরবাদ (জঅ) 

শাস্্ারস্ত সমর্থন (ঝ) শাস্্ৈক্যবাদ (ঞ) সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ (ট) সমাসবাদ ($) 

সামানাধিকরণ্যবাদ (ড) সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঞ্জন | 

(১৫) দোদ্দয় মহাচার্য রামানুজদাস-ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্ীর লোক। 
ইহার পূর্বে রামানুজ সম্প্রদায়ের আরও কয়েকজন আচার্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 

কৃত কোন সংস্কৃত গ্রৃচ্থর পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার রচিতগ্রন্থ যথা--( ক) বেদাস্তদেশিকের 

শতদুষণীর উপর “চগুমারৃতঃ টাকা (খ) অদ্ৈতবিদ্যাবিজয় (এই গ্রন্থে অদ্বৈতমত ও মাধ্বমত 

খণ্ডন করেন ) (গ) উপনিষদ্মঙ্গলদীপিক] (ইহাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা আছে) (ঘ) পারাশর্ধ 

বিজয় ( ইহাতে অপীয়দীক্ষিতের গ্যায়মণিরঙ্গা গ্রন্থ খণ্ডিত হইয়াছে ) (উ) ভাষ্মোপন্তাস (ইহ! 
শ্রীতাব্যের ব্যাখ্যা ) (5) সদ্বিদ্য।বিজয় ( ছ) বেদান্তবিজয় ( জ) ব্রঙ্গবিদ্যাবিজয় (ঝা) পরিকর 

বিজয় । 

(১৬) স্থাদর্শন গুরু-:ইনি উপরিলিখিত দোদ্দয় মহাচার্ষের শিষা। ইনি গুরুকৃত 

“বেদাস্ত বিজয়' (ইহার অন্তনাম অদ্বৈত বিজয়) উপর 'মঙ্গল দীপিকা” নামক টীকা রচন! করেন। 
(১৭) বরদনায়কশ্থরি__ ইহার রচিত গ্রন্থ চিদচিদীশ্বরতত্ব নিরূপণ 

(১৮) প্রানিবাসাচার্-_ইনি গোবিন্দাচার্ষের পুত্র । শঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ধর্মরাঁজ 
অধ্বরীন্দ্র যেমন বেদান্তপরিভাষা রচনা করিয়াছেন, ইনিও সেই ভাবে 'যতীন্ত্রমতদীপিকা? 

নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া রামামুজমতের সংক্ষিপগসার সংকলন করিয়াছেন ও বেদান্ত পরিতাষাঁকে 

খণ্ডন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। সম্প্রত ইহার উপর মংমঃ পণ্ডিত অভ্যঙ্কর শাস্ত্রী এক 

টাকা রচন! করিয়াছেন। ইছার দ্বিতীয়গ্রস্থ বেস্কটনাথের শতদুষণীর উপর 'পাছুকা সহ 
টীকা । যতীন্ত্রমতদীপিকর মধ্যে ইনি এই সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
উহাদের মধ্যে অধিকাংশের গ্রস্থকতণার পরিচয় দিতেছি । অবশিষ্ট কয়েকটাগ্রস্থ সম্ভবতঃ লুপ্ত । 

(১৯) শ্রানিবাস তাতাচার্-ইছার লিখিত গ্রন্থ-_আনন্দতারতম্যবাদ-খণ্ডন। 
ইহাতে মাধ্বমত খণ্ডনের চেষ্টা আছে। ইহার ছই পুত্র--শ্রীনিবাসাচার্য ও অনয়াচার্য। এই 
ছুইজনই মহাপগ্ডিত ছিলেন। 

(২*) খ্রীনিবাসাচার্য---ইনি তাতাচার্ষের পুত্র। ইহার রচিত অনেকগুলি গ্র 
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আছে। যথা ক) ততমাত'ও (ইহাতে ব্রহ্মহত্রের ব্যাখ্যা আছে ও ব্যাসতীর্ঘের মাধব চক্ত্রিকা 
খণ্ডনের প্রয়াস আছে ) (খ) অরুণাধিকরণলরণি বিবরণী--ইহাতে শঙ্করের আনন্দময়াধিকরণের 

ব্যাখ্যা খগ্ডনের চেষ্টা আছে (গ-ঘ) ওগ্কারবাদার্থ ও প্রণব দর্পণ---ইহাতে মধ্ব সম্প্রদায়ের 

ব্যাসতীর্ঘের মত খণ্ডন করা হইয়াছে (৩) জিজ্ঞাসাদর্পণ---ইহাতে রামাহুজ মতগ্রপঞ্চিত হুইয়াছে। 

(চ) এজ্ঞানরত্বপ্রকাশিকা-_ইহাতে উপাসন। ও ধ্যান দ্বারা মুক্তি হয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে (ছ) 
বিরোধ নিরোধ তাষ্যপাদকা_-ইহাতে অদ্বৈত মত খগ্ডনের চেষ্টা আছে (জ) নয়ছ্যমণি-_ইহা 

যতীন্ত্র মত দীপিকার অনুকরণে লিখিত (ঝ) সিদ্ধান্ত চিন্তামণি-_-ইহাতে রামানুক্গ সিদ্ধান্ত 

একজ্রে সংগৃহীত হইয়াছে । (এ) ভেদদর্পণ_ইহাতে জীব ও বর্ষের ভেদ প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা আছে (ট) সহশ্রকিরণী-_হইহা! পতদুষণীর উপর এক টীকা। 

(২৯) বুচ্চি বেক্কটাচার্য-__ইনি শ্রীনিবাসাচার্ষের জ্যেষ্ঠ ত্রাতার পুত্র। ইহার রচিত 
গ্রন্থ বেদাস্ত কারিকাবলী। 

(২২) মহীশুর অনস্তাচার্ষ__ইহার আবির্ভাব লময় প্রায় ১৮৫* হী; অঃ| ইহার 
রস্থ-্যায়ভাঙ্কর। ইহাতে মধুস্ছদন সরস্বতীর অতৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্্িকার খগ্ডনের চেষ্টা আছে। 
স্ায়শান্ত্রে ইহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। 

(২৩) মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ী_ইনি সম্ভবতঃ ১৯শ শতান্ধীর শেষভাগে 
আবিভূর্ত হন এবং কাশীধামে বাস করিতেন। ইহার রচিত গ্রন্ব--(ক) রামান্থজের বেদার্থ 
সংগ্রহের উপর স্নেহপূর্তি, নামক টাকা (ইহাতে অগ্নয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ খণ্ডনের চেষ্টা 
আছে) (খ) শ্রীভাষ্যের ভূমিকা (গ) রামান্থজ কৃত বেদান্ত সারের ভূমিকা । 

(২৪) কাঞ্ষীর প্রতিবাদ ভয়ঙ্কর অনস্তাচার্য-_-ই'হার প্রকৃত নাম অনস্তাচার্য। ইনি 
কাশীতে এক সময়ে অদ্বৈত মতাবলম্বী রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বের শান্ত্রীর সহিত লিখিত বিচার 

করেন। ইছার “একশান্ত্ব মীমাংসা” নামক গ্রন্থে বেদান্ত ও মীমাংসার এক শান্ত্রত্ব প্রতিপাদনে 

চেষ্টা করিয়াছেন। 

ইহাই সংক্ষেপে বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্যগণের এবং তাহাদের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়। ইহ] হইতে দেখা যায় যে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের যেরূপ বন আচার্য ও গ্রন্থকার 

আবিভূর্তি হইয়াছিলেন এই সম্প্রদ।য়ের সেরূপ গ্রন্থকার আবিভূতি হ'ন নাই। ইহার আচার্যদের 
অনেকেই ধর্মগুরু ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক ছিলেন, দার্শনিক চিস্তাধারায় ও আলোচনায় তত 
অনুরাগী ছিলেন না । এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মচিন্তার মুলভিত্তি দ্রাবিড়বেদ। ইহা গ্রায় ৪ হাজার 

শ্লোকাত্মক ও দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত। পূর্ববতী বৈষ্ণব আলোয়ারগণও এই সব ঈশ্বরপ্রেম 
মূলক ভক্তি রসাত্মক পদের কত। যামুনাচার্য ও রামান্জাচার্যই এই ভক্তি ধর্মকে দার্শনিক 
ভিত্তিতে স্থাপিত করেন এবং পরে বেদান্ত মহাদেশিক উহাকে আরও দৃঢতর করেন । 
শঙ্কর সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্ষগণ যেমন শক্করের মতের সহিত সুঙ্গ দৃষ্টিতে কোন কোন 

স্থলে বিভিন্ন মতাবলম্বী, এই সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মধ্যে সেরূপ মত্বৈধ বিশেষ নাই। 
৭৭৯ 
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হৃতরাং মাব্র রাঁমান্ুজমত আলোচিত হইলে এই সকল আচার্যদিগেরই মত আলোচিত হইবে। 
এইবার সংক্ষেপে রামান্থপ্রের দার্শনিক মতবাদ আলোচিত হইতেছে । 

লামনান্যুজ দম্পন্নি ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ) 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হাইতে পাবে (ক) বিষুঃ বিশিষ্টাৈতবাদ 
(খ) শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। দার্শনিক মতবাদ উভয়েরই প্রায় এক। এক সম্প্রদায় বিষুকে 
পরম পুরুষ ও অন্য সম্প্রদায় শিবকে পরমপুরুষ বিবেচন।৷ করেন। 

রামান্ুজাচার্যের মতে মৌলিক পদার্থ ৩টা ( ক) চিৎ (জীব ) (খ) অচিৎ (জড় বন্ত) 

(গ) ঈশ্বর বা পুরুষোত্বম। চিৎ---অনন্তণীবাত্মা, অচিৎ*.-জগৎ, এবং ঈশ্বর---অশেষ কল্যাণ 
গুণাঁকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও স্ষ্িস্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ। এই অনন্ত জীব ও জগৎ যেন 

ঈশ্বরের শরীর | ম্থতরাং ঈশ্বর খা ব্রহ্ম জীব জগৎ বিশিষ্ট। রামরুঞ্ পরমহংসদেবের কথায় 
বলিতে গেলে বলা যায় যেমন “বেল' বলিতে ইহার শশস ও খোস! ছুই বুঝার ঈশ্বরও তদ্রপ জীব 
ও জগৎ বিশিই্। তিনি সাকার ও নিরাকার উভয়ই । জল যেমন হিমের আধিক্যে 

জমিয়া বরফ হয় নিরাকার ঈর্থরও তদ্রপ তক্তের ভক্তি হিমে সাকাররূপ ধারণ করেন। 

সমগ্র রামানুজদর্শনে এই কয়টী বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে-_( ১) স্ুল-সথক্্, চেতনাচেতন 
বঙ্গের একত্ব (২) দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতির অবিরোধ (৩) বর্গের নিগুণিত্ব ও নির্বিশেত্ববাদখণ্ডন 

(৪) ব্র্গের সগুণত্ব, বিভৃত্ব ও বিশেষত্ববাদ প্রতিপাদন (৫) জীবের অণুত্ব, বহ্ন্বভাঁবত্ব ও দাসত্ব 

(৬) ভীবের বন্ধন ও তাহার কারণ--অবিদ্যা (৭) জীবের মুক্তির কারণ-বিদ্যা ও উপাসনা 
(ভক্তি)। (৮) শক্কর মতের মায়াবাদ খণ্ডন ও অনির্বচনীয়বাদ খণ্ডন (৯) জগতের 

মিথ্যাত্ব খণ্ডন ও সত্যত্ব স্থাপন (১৯) মুক্ত অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির নিরসন । 

(ক্রমশঃ ) 



ন্বিন্বিএ-ওএত্নতে 
(১) 

্মনুন্ন সমাজে নান্রীল্প স্থান 

জ্ীকালিকা প্রসাদ দত্ত, এম.এ. 

মন্থ বলিয়াছেন-- 
যত্র নার্যস্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ। 

যত্রৈতাস্ত ন পুজ্যন্তে সর্বান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ (৩1৫৬) 
অর্থাৎ যে পরিবারে নারীগণ সম্যক্ভাবে আদৃত হন, দেবতাগণ তথায় প্রীত হন) 

এবং যে স্থানে তাহাদের অনাদর হয়, সেই গৃহে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়! সমস্ত বিফলে যায়। 
নারীঙ্জাতির প্রতি এতাদৃশ সম্মান বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন গ্রস্থে নাই। 
যে গৃছে নারীগণ ছুঃখে কালযাপন কেন, মন্থর মতে সেই পরিবার শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত 

হয়। পরস্ত যেখানে তাহারা সদ। প্রফুল্ল থাকেন, সেই পরিবারে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। 

('ন শোচস্তি তু য্রেতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা'_-৩।৫৭) মুতরাং ধাহারা গৃহের শ্রীবৃদ্ধি-কামনা 

করেন, তাহারা যেন সর্বদাই স্ত্রীঞজাতির সমাদর করেন (৩1৫৯ )। 
উক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া যদি আমর! সিদ্ধান্ত করি যে মন্থুবণিত সমাজ চিত্রে 

তদানীস্তন কালে নারীর স্থান অতি উচ্চে ছিল, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হইতে পারে। 

ইহাতে আমর কেবল একটা দিকের চিত্র প্রতিফলিত হইতে দেখি। উচিত বিচার করিতে 
হইলে অপর দিকও দেখা দরকার। ছুই দিক নিরপেক্ষতাবে দেখিবার পর আমর! মন্ুবণিত 
সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান নির্ণর করিতে পারি। মন্থু স্পষ্টই বলিয়াছেন--নারীজ!তির শ্বাতস্্য 
বলিয়া কিছু নাই। (“অস্বতন্ত্রাঃ স্তিয়ঃ কার্যা পুরুষৈঃ শবৈর্দিবানিশম্_-৯২) বালিক1 হউক 
বা যুবতী বা! বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীলোকের স্বাধীন সত্বা বলিয়া কিছু নাই। কন্ঠাবস্থায় পিতার 

অধীনে, যৌবনে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীনে ইহাদের থাকিতে হইবে (৫1১৪৭)। 
মন্থ আরও নিদেশি দিয়াছেন--- 

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভত রক্ষতি যৌবনে । 

রক্ষত্তি স্থবিরে পুক্রা নস্ত্রী স্বাতন্ত্যমহ্তি ॥ (৯1৩) 
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে পিতা রক্ষক, যৌবনে রক্ষা করেন শ্বামী এবং বাধক্টে 

রক্ষক হইবে তাহার পুক্রগণ। কারণ স্ত্রীলোকের! শ্বাতক্ট্যের যোগ্য নয়। 

ইহার পর নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে ন1। 
সামাজিক অন্তান্ঠ কার্যকলাপেও নারীজাতির অধিকার সীমাবদ্ধ হইয়া আমিতেছ্ল। 
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পুরুষদিগের স্তায় জাতকর্ম ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপগুলি যথাক্রমে পালিত হুইত। বল! বাহুল্য 
উক্তকার্যগুলিতে কোনরূপ মন্ত্র পাঠ হইত না। “অমন্ত্রিক তু কার্ষেয়ং (২1৬৬) অর্থাৎ মন্ত্রহীন 
ক্রিয়া কলাপ সাধিতে হইবে। ইহ! ভিন্ন 'নাস্তি স্্রীণ।ং ক্রিয়। মন্ত্রিতি ধর্মোব্যবস্থৃতিঠ (৯১৮) 

অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের সংস্কারাদি কোন কার্ষে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে না, ইহাই শাস্তরবিধি ইত্যাদি। 
উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। স্ত্রীলোকদের উপনয়ন' নাই। কিন্তু মন 
বলেন--- 

বৈবাহিকো বিধি; স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্থৃতঃ | 

পতিসেব৷ গুরৌ বাসো গৃহার্ধোইন্সি পরিক্রিয়া ॥ (২1৬৭) 
অর্থাৎ নারীদের বিবাহ কার্যই উপনয়নের তুল্য। পতিসেবা গুরুগৃছে বাসের ন্যায় 

এবং গৃহবর্মগুলি সায়ংকাল ও প্রাতঃকালীন অগ্মিপরিচর্যার তুল্য পরিগণিত হইবে। এক কথায় 

বলিতে গেলে স্বামী-সেবা ও গৃহকর্ম সম্পাদন-_নারীগণের ইহাই ছিল জীবনের একমাত্র কাম্য 
ও সাধ্য। অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহ করা ও প্রাতঃসন্ধ্যায় অগ্রি-পরিচর্যার মতই উক্ত দুটী কার্য 
পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীসেবা। ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অন্য যজ্ঞ নাই। ('নাস্তি 

্্ীণাং পৃথক্ যজ্ঞো/-_৫1১৫৫)। 
ইহ! ব্যতীত, স্থানে স্থানে মন্থ নারীজাতির উপর নির্মমভাবে কটাক্ষপাত 

করিয়াছেন। সমাজের চক্ষে ইহাদের নীচ এবং হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াম মন 

পাইয়াছেন। মনু বলেন, স্ত্রী জাতিকে কেহ কখন বলপূর্বক সৎপথে রাখিতে সমর্থ হয় 
না। “ন কশ্চিদি যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ পরিরক্ষিতুম”--৯১০ ) নারীগণ বিচার বুদ্ধিহীন, ও 
বয়োবিশেষেও ইহাদের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়! (“ন্তৈংরূপং পরীক্ষত্তে নাসাং 

বয়সি সংস্থিতিঃ_৯১৪) নারীজাতির ম্বতাবতঃই ভোগাভিলাষশীলতা৷ হেতু চিত্তচাঞ্চল্য 
ঘটে ; তত্জন্য পুরুষ জাতির এই বিষয়ে সবিশেষ যত্ববান হওয়া কতব্য (৯1১৫,১৬)। 

পুরুষগণের দুষিত করাই নারীদের স্বভাব ( "ম্বভাৰ এয নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্ 
-২২১৩ )। স্থতি এবং শ্রতি ইত্যাদি গ্রন্থে ইহাদের কোন অধিকার নাই ( ৯১৮ )। 

সন্তান-ধারণ করিবার জন্যই নারীর সৃষ্টি ('প্রজনার্থং স্তিয়ঃ হৃষ্'১--৯1৯৬) এবং সন্তান" 
পালনই ইহাদের শ্রেষ্ট ধর্ম (“জাতস্য পরিপালনম্_-৯।২৭)। এইরূপে বহ্স্থলে নারী 

জাতির কার্ধকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে মন্ুর নির্চেশ রহিয়াছে । 
এখন ন্ুক্মতাবে বিচার করিতে গেলে আমর! একই গ্রন্থে ছুইটী ভিননমুখী ভাৰ 

ধারার পরিচয় পাই। ইহাতে ম্বতঃই মনে হয় যে কোন এক ব্যক্তিবিশেষের লেখনী 

প্রন্থত চিন্তাধারার সমষ্টি মন্থুসংহিতা নয়। সম্ভবতঃ যুগে যুগে সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্য 

দিয়া বহু লেখক তাহাদের স্বীয় রচনা ও চিন্তাধারা মন্ত-লিখিত মুল গ্রন্থে সপিঝিষ্ 

করিয়াছেন। অবশ্ত যদি আমর] মনে করি যে তদানীন্তন কালের সমাজে নারীর স্থান 
নিযঘ্বরে ছিল তাহা হইলে ঠিক বিচার হইবে না। তাহা! হইলে, "বীরত্ব ছুফ,লাদপি' 
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(২২৩৮ ) অথবা “ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশস্তো ধর্ম নুত্বমম্ঠ ( ৯৬ ) ইত্যাদি বাকাগুলি 
একেবারেই নিরর্থক হুইয়৷ যায়। 

পরিশেষে স্ত্রীধন সম্বপ্ধে কিছু বলিয়! বত'মান প্রবন্ধ শেষ করিব। মন্তুর মতে-- 

অধ্যগ্রযধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ গ্রীতিকর্মণি। 

ভ্রাভৃমাতৃ-পিতৃপ্রাপ্তং ষড়.বিধং স্ত্রীধনং স্থৃতম্ ॥ ( ৯১৯৪) 

অর্থাৎ অধ্যগ্রি ( কাত্যায়নের মতে বিবাহকাঁলে প্রদত্ত যৌতুক ), অধ্যাবাহনিক 
( কাত্যায়নের মতে পিতৃণৃহ হইতে আনীত যৌতুক ), শ্রীতিদত ( স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত 

ধন) এবং মাতৃ পিতৃ ও ভ্রাতৃদত্ত যৌতুক £ই ছয় প্রকার দান স্ত্রীধন নামে অভিছ্িত। 
এই ফড়বিধ স্ত্রীংন উত্তরাধিকার বিষয়ে ছুইটা বিধি আছে-ব্রহ্ম, দৈব, আর্য, গান্ধর্ব এবং 
প্রাজাপত্য বিবাহে লব্ধ স্ত্রীধনে, কোন সন্তানাদি না থাকিলে-_শ্বামীর প্রথম অধিকার 

হয়। কিন্তু আম্ুর, রাক্ষদ ও টৈশাচ বিবাছে লব্ধ ধনে কোন সন্তানাদি না থাকিলে 
অগ্রে মাতা এবং তৎপরে পিতার নাধ্যদাবী গ্রতিষ্ঠিত আছে। 

(২ ) 

কনর ভবক্ভুতিল্প সহক্ষিপ্ত পলিচস্ম ও আবির্ভাব হাল 
শ্রীযুগলকিশোর পাঁল বি.এল্ 

সংস্কত পাঠকমাত্রেরই নিকট কবি ভবতৃতির নাম মুপরিচিত। তাহার রচিত 
'বীরচরিতম্* বা৷ “মহাবীর চরিতম্», 'উত্তররামচরিতম্ ও “মালতীমাধবম্__যে তিনটী সংস্কত 
নাটক গ্রন্থ আমরা পাই, তাহাতে তাহার নাম চিরকাল অমর ভইয়! রহিয়াছে । তাহার এই 
তিনটা নাটক গ্রন্থের প্রস্তাবনা হইতে তীহার জীবলীর ও বংশের সামান্ত মাত্র পরিচয় পাই 
বটে, কিন্ত তিনি যে কোন্ সময়ে আবিভূর্তি হুইয়াছিলেন, এ সকল গ্রন্থ হইতে তাহার 
প্রমাণ পাইবার উপায় নাই। মহাকবি কাঁলিদাসের যুগ সন্বন্ধেও যেমন অনেক মত প্রচলিত 

আছে, ভবভূতির সময় সম্বন্ধেও নানাবিধ মত আছে। তাহার জন্মসময় সম্বদ্ধে যে মতটা 
সাধারণতঃ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই মম্বদ্ধেই আলোচন! কর! হইতেছে । 

“বীরচরিতম্' নাটকে তিনি যে নিজের আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা! 

জানিতে পারি যে তিনি মধাগ্রদেশের অন্তর্গত পক্সপুর নগরে সম্্রাম্ত ও বিদ্বান কাশ্প বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পূর্ব পুরুষগণ যকুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় সবিশেষ পণ্ডিত ছিলেন 
এবং তাহাদের মধ্যে কেছ কেহ কবিও ছিলেন। তাহার পিতার নাম ছিল নীলক্ল এবং 

পিতামহ্র নাম ভটগোপাল। তীহার মাতার নাম জাতুকরণী। তিনি জাননিধির ছার 
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ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিপ প্রীকণ্ঠ। অনেকের মতে ভবতৃতির প্রকৃত নাম ছিল শ্রীক। 
কিন্ত উত্তররামচরিত* নাটকেও দেখিতে পাওয়া যায়, “শ্রীক্ঠ তাহার উপাধিমাজ। 

"অস্তি খনু তত্রভবান্ কাশ্তপঃ শ্রীকঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যগ্রমাণ তত্বক্ঞে! ভবভূতির্ণাম জাতুকর্ণী 
পু্রঃ।” স্বরচিত গ্রন্থ হইতে আমরা তবভৃতি সম্বন্ধে এইটুকু বিবরণ পাইয়া! থাকি। 

কৰি ভবভূতির জ্স্থানে যে ভগ্রস্ত,প আছে, তাহা এখন প্প্রাচীন মন্ুমেন্ট সংরক্ষণ 

আইনান্থসারে ভারত-্সরকার-কতৃক সংরক্ষিত হইয়াছে । এই পদম্পুর বা পন্মপুর গ্রাম এখন 

মধ্যগ্রদেশের অন্তর্গত তাগ্ডারা জেলায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের আমর্গ৷ স্টেশন হইতে তিন 

মাইল দুরে অবস্থিত। 
কবির জন্মকাল সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কোন্ মতটা 

যে সঠিক তাহা স্থিরীকৃত কর! বিশেষ দুরূহ। 'রাজতর্জিনী, গ্রন্থে কল্হন যে কথা বলিয়াছেন, 
তাহা হইতে ভবভৃতির কাল-সন্বন্ধে যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সঠিক বলিয়া মনে হয়। কল্হন 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে কৰি ভবতভৃতি পন্পপুরের অধিবাসী হইলেও, তিনি 
কণৌজের রাজা যশোবর্মদেবের সতাসদ্ ও সভাকবি ছিলেন। যশোবর্মদেব কাশ্মীরের রাজা 
ললিতাদিত্যের হস্তে পরাজিত হইলে, কবি তবভৃতি বিজেতা নৃপতির সহিত কাশ্মীরে 
গমন করেন এবং সেইখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। রাজা 
ললিতাদিত্য ত্বী' ৬৯৩ হইতে ৭১৯ অব্গ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১ ইহা হইতে বেশ 
বুঝ! যায় যে কৰি ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। 

অনেকে বলেন কবি ভবভূতি কুমারিল ভট্ট্রেরে নিকটও কিছুদিন শিক্ষা লাভ 

করিয়াছিলেন ।২ কুমারিল ভট্টরের সময় সপ্তম শতাব্ীতেও নির্ধারিত হুইলে, ভবভূতির 
জদ্মকাল পহজেই সপ্তম শতাবীর শেষ ভাগে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। 

কেহ কেহ আবার মনে করেন যে ভবভূতি পঞ্চম শতান্বীর কৰি ছিলেন। কিন্ক 
তাহার রচনার তল্গী ইত্যাদি হইতে তাঁহাকে পঞ্চম শতাব্দীর কৰি বলিয়া! মনে করা 
যায়না। তাহার রচনাধারা পঞ্চম শতাব্দীর কবিগণের রচনার মত প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক 

নছে। ইহা! সগ্তমশতাব্ীর লেখকগণের রচনারমত জটিল ও অস্বাভাবিক। ইহার দ্বারাও বেশ 
প্রমাণিত হইতেছে যে কবি ভবহৃতিরচিত গ্রন্থ সকল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম 

শতাবীর প্রথম ভাগেই রচিত হইয়া ছিল। 

(১ ললিতাদিতোর রাজত্বকাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অনেকের মতে যশোবর্দেব ৭৩৬ তব: আঃ যুক্তগীড় 
ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হুন। 

(২) 29015 ০0 5829026176518506-7912- &। 0551, 0,161. 

(৪) 1115 110157. £১0000819, ড০1 [1.-1511099, 311 78879 828 ০১8৫--8) 

28185888108 251828- 892, 



বিবিধ সংবাদ 
(১) 

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এই লাইব্রেরী লগুনস্থ ইত্ডিয়া অফিসের অন্তর্গত 
এবং ১৮০১ হী; অবে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী-কর্তৃক প্রতিঠিত। ইহাতে ছুই লক্ষের অধিক 
মুদ্রিত পুস্তক (প্রাচ্যদেশ সংক্রান্ত) ও ১৫ হাজারের অধিক প্রাচ্য বিদ্যাবিষয়ক পুঁথি ও 
য51082909 আছে। সংস্কত ও পালি গ্রস্ৃৃতি তাঁষার পুঁথির যে মুদ্রিত তালিক! আছে 
তাহা প্রদত্ত হইতেছে-_ 

(ক) সংস্কৃত (১) 1150161515 0০1150007--17. ঢা. ভা?13০) কৃত ২ খণ্ড। 
(২) 05069] 091150001--1. 12£25110£ কৃত ও 4. 3. 75105 কৃত । 

(৩) 0110611 0০01160009 (বৈদিক গ্রন্থ )--4.0, 2010611 কৃত | 

(৪) 170908501 0০011606102--52 ডা. ভা. 7012651 কত । 

(৫) £920:5 0011606100--5, 8. 1:92016 কত--/ 00201 কৃত। 

(৬) 13301051 001160600--0. 301015 কৃত। 

(৭) [২9581 9০0০150 0০011606100--0, নু, 1215 

8110 ঢা. ড/. /17017095 কৃত । 

(৮) 401760176 0০01160000--7, ভা, 1501585 কৃত। 

(খ) বঙ্গভাব। ও আসামা ভাবা]. হ. 8182085:46 কৃত। 
(গ) হিন্দুস্থানী ভাষা উঁ কৃত। 
(ঘ) পালিভাব। (ক) লু. 01200618 কৃত 

এ (মান্দালয় হইতে) ৮. ম৪৫3001] কৃত। 

(৬) জেন্দ ও পহ্লবীয়_14. তব, 1078119 কত। 

€( ২ ) 

উল্লক্মজেন সম্বন্ধে নুতন তথ্য 
হিচ্ছুদেবমন্দিরের পুজারীকে ওরজজেব-কতৃরক ভুমিদান - মোগল স্াট, 

ওরঙ্গজেব এ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস লেখকগণ-কতৃ্কি হিন্দু বিদ্বেষী ও হিন্দুদের দেবদেবীর 
মন্দিরের ধ্বংসকারক বলিয়া বমিত হুইয়াছন, কিন্ত আসামের গৌছাটার স্থানীয় বিদ্যালয়ের জনৈক 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত আস্তনাধ শর্ম! কর্ৃকি সম্প্রতি পারস্য ভাষায় লিখিত যে একটী দলিল আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, তাহাতে ওঁরজজেবের বিষয়ে একটা নৃতন আলোকপাত হইয়াছে । এই দলিলটী 
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সম্রাট, ওরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহুণের নবমবর্ষের সফর মাসের দ্বিতীয় দিনের তারিখযুক্ত। 
এই তারিখ গ্রীপ্টীয় ১৬৬৭ পালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মালের কোন তারিখে হইবে। এই 
দলিলে ওরঙজেব-কতৃ্কি উমাননদ নামক শিব মন্দিরের পৃজারীকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। 
এই মন্দিরটী গৌহাঁটীর নিকটে ব্রহ্মপুব্রনদীর নিকটবর্তাঁ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 

এই মন্দিরের পুজারী ছিলেন---হুদাম! ও কামদেব, তাহাদিগকেই মোগল সম্রাট 

ভূমিদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরের] এখনও উক্ত মন্দিরের পৃজারী আছেন। এই 
দলিলের ফটোগ্রাফ সহিত একটী বিবরণী আসাম উপত্যকার স্কুলমমূছের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত 
শরৎচন্দ্র গোস্ব।মী-কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। এই দলিলের বিবরণ প্রকাশিত হইলে গুরঙ্গজেবের 
রাজত্ব সম্বন্ধে আবার নূতন গবেষণার বিষয় হইবে এব' তাহাতে ভারতের অজ্ঞাত ইতিহাসের 
আরও অনেক নৃতন তথ্য আবিফ,ত হইতে পারে। 

(৩) 

তম্মুক আলিক্ান্প-কৌম্পাহ্দী মুগেন্প প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তি 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকের প্র/চীন নাম তাশ্উ্লিপ্ত। এখানে ভারত 
মরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগ কতৃক শীঘ্রই খননকার্য আরম্ভ হইবে। কলিকাতাস্থ ভারতীয় 
যাছুঘরের প্রত্বতত্ব বিভাগের ভারতপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ টি. এন্. রামচন্ত্রন গত ৬ই মে 
তারিখে তমলুক পরিদর্শন করিয়া কোন্ স্থানে খননকার্য করা হুইবে তাহা ঠিক করিয়া 
আসিয়াছেন। আগামী শীত কালে কার্য আরম্ভ করা হইবে। 

ইহার পূর্বে কোন স্থানীয় ভদ্রলোক এখানে কূপ খনন করিবার সময় তাহার 
ভিতরে ছুইটী মৃন্নয় পাত্র ও কতকগুলি পুতুল প্রাপ্ত হুইয়াছেন। সেই দ্রিনিষগুলি 
কৌশামীযুগের জিনিষ বলিয়া! অস্থমান কর! হয়। 

স্থানীয় একটা বিদ্যালয়ে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা রক্ষিত ছিল | স্কুলের কতৃলক্ষগণ, 

মিঃ রাম চন্ত্রনুকে এই মুদ্রাগুলি পরীক্ষার জন্য প্রদান করিয়াছেন। 



আমাদের কথ 
ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ই সংঘের (7:58505 ০? 18009 ) সদন্ত। ইহার জন্য ভারত- 

গতর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ১৪ লক্ষ টাক] সংঘে চাদ! দিতে হয়। কিন্তু ইহার জন্য ভারতবর্ষ 

বিশ্বরাষ্্র সংঘের নিকট হইতে বিশেষ উপকৃত হয় নাই। এই সব বিষয়ে আলোচনা করিবার 
জন্ত গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে স্তর সর্বপল্লী রাধারুষ্নের সভাপতিত্বে ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ 
ইনৃ্টিটিউটু হলে একটি সাধারণ সভ" হয়। কিভাবে কৃষ্টির দ্বারা একটা আন্তর্জাতিক সম্মিলন ও 

ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপিত হইতে পারে এবং জগতে শান্তি ও মৈত্রেয়ীর বাণী পুনঃ প্রচারিত হইতে পারে 

সে বিষয়ের বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। তারপর গত ১*ই নে শু5 অক্ষয় 

তৃতীয়। দিবসে ল” দিংছের সভাপতিত্বে [17651118601091 ৫579601 ০01 01055 ( আতন্ত- 

তিক কৃষ্টিসংঘ্) স্থাপিত হয়। আগামী ১৫ই মে তারিখে এই সংঘের নূতন মাসিক পত্রিক! 
[11019 ৪11 615 7০11৫ প্রকাশিত হইবে । বিশিষ্ট মনীষিবুন্দ লইয়া! এই সংঘের কার্যকারী 

সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সেবাব্রত, মহিল1-আন্দোলন, ছাব্র-সংঘঠন প্রভৃতি বহু কার্যস্থচী 
পরিকল্পিত হুইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে বিশ্বরাষ্র সংঘের ভারতীয় শাখারূপে ইহ! পরিগণিত 
হয় তাহ রও চেষ্টা হইবে। 

আমর! এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি ও দেশবাসীদের এইকার্ষে যোগদান আশা করি। 
সঃ সঃ সং রঃ 

ইউরোপের সমরানল ক্রমশঃই বিপুলবেগে প্রজ্লিত হুইয়! বহুদেশকে গ্রাস করিতেছে। 
কত রাষ্ট্র ধবংস হইল, কত নরনারী ও শিশু অকাল মৃত্যু-_নৃশংসমৃত্যু বরণ করিল। এই ধ্বংসলীলার 

অবসান কোথায়? মানব কি সভ্যতার পথে অগ্রপর হইতেছে ? ভারতের সাম্য, করুণা, মৈজ্রেয়ী 

ও শাস্তির অমৃত বাণী কি ইউরোপে প্রবেশ করিবে ? 
সঃ গা | সং ঃ 

গত বৈশাখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। 

বিভিন্ন স্থানে তাহার জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । আমরা তীহার দীর্ঘজীবন কামন! 

করি। যেন তিনি দেশের বতণান ছুর্দিনে তাঁহার বাণী দেশকে শুনাইয়া আতভ্যন্তরিক ও 
আন্তর্জীতিক কলহ নিরাশনের ব্যবস্থা করেন। 

গঃ ক গু ক 

বতগ্ান সময়ে যখন যুদ্ধ বিগ্রছের জন্য বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য আমদানির অভাৰ অনুভূত 

হইতেছে, তখন দেশীয় শিল্প ও বাণিক্ষ্যের প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা! ছিল। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট 
[90091 71910101178 001021066৩ গঠন করিয়া দেশীয় বিভিন্ন শিল্প ও কারখান। স্থাপনের 

অনেক প্রস্তাব করিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন একটা কারখানাও এখন পর্যন্ত স্থাপিত হইল না। 

৮৮৩ 



০. গপুত্লন্ক নম্মাতলোচ্লা 
15515 17117000757 (হিন্দু ধর্ম কি ?) 7801181591)199+5 001195৩ এর অধ্যক্ষ 

ডি, এস, শমর্ণ লিখিত পাতা সংখ্যা ১-১৩৬। মান্দ্রাজে সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 

আলোচ্য গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকার অল্প কথায় হিন্দুধমের মুল তত্বগুলি বুঝাইবার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে উপক্রম ও উপসংহার বাদে ৫টি অধ্যায়ে হিন্দু 
ধম শাস্ত্র হিন্দুর নিত্য কতব্য, হিন্দু দর্শন ও হিন্দুর নীতি শাস্ত্রের ও হিন্দু সাধনার সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় আছে। এত অল্পের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মত একটি বিরাট ধর্মের বিষয় সমালোচনা 
ছুরহ হইলেও গ্রন্থকার সাধারণ যুবকগণের জন্ট ইহা লিখিয়া বিশেষ ধন্তভাজন হৃইয়াছেন। 
তাহার নিজের কথাতেই আছে যে বতন গ্রন্থখানি 0011929 £5%৮ 73০01 হিসাবে লিখিত। 

হৃতরাং ইহাতে বিস্তৃত আলোচনা আশ| করা যায় না। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাঙ্জল। 

তবে গ্রস্থকারের সহিত আমরা ছুই একস্থলে একমত হইতে পারি নাই। তিনি বর্তমান জাতি 
বিভাগকে বর্ণাশ্রমধর্মের জাতিবিতাগ বলিয়' স্বীকার করেন ন!। কেন করেনন! 

তাহার যুক্তি দেন নাই কেবল উল্লেখই করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাহার হিন্দু ধর্মের 

ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মতেরই অনুকরণ, ম্তরাং এ স্থানগুলি অম্পষ্ট। মোটের উপর 
গ্রন্থথানি তালই হইয়াছে । আমরা হিন্দুধর্ষে অনুরাগী ব্যক্তিগণকে পুস্তকখানি পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 

উ্নীনলিন বিহারী বেদান্ততীর্থ 
“শর সাহিত্যে পতিতা"_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী, এম-এ, 

পি-আর-এস্ প্রণীত; প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ, কলিকাতা ; পৃঃ ১১৮) মূল্য ১/০। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের ইতিহাস-চর্চার খ্যাতিই এ 

যাবৎ শুণিয়। আলিতেছিলাম। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি যে বাঙ্গালা কথা সাহিত্যের 
প্রতিও আসক্ত, একথ! আগে জান! ছিল না। মানব চরিত্র ছুক্ঞেয়,। সে বিষয়ে আর 

সদোহ কি? 
তাহার 'শরৎ সাহিত্যে পতিতা'র সাবলীল ভাষা ও নুষ্ু প্রকাঁশতঙ্গী দেখিয়া মনে 

হইতেছে তাঁহীর এই আসক্তি ক্ষণিকেরও নহে, আকম্মিকও নহে, বছুদিনের পুরাণে!। 
কিন্তু তাহা হইলে এতকাল তিনি বাঙ্কাল৷ কথা সাহিতোর দিকে স্ুনর্জর দেন নাই 
কেন? 

“শরৎ সাহিত্যে পতিতা'কে এই দিনে সাধারণের সমক্ষে বাহির করিবার অধ্যাপক 

মহাশয়ের একটা কৈফিয়ৎ আছে। গ্রন্থের “প্রযোজনায় সেই কথাই পাই, “শরতচন্ত্রকে 

নতুনরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে । যদি এই ভাবে আরও কিছুকাল চলে, তবে 



জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ | পুস্তক সমালোচিন৷ ৬৩৫ 

হয়ত সত্যিকার মান্য শরৎচ্্র অন্তমিত হইয়া যাইবে। আমরা কল্পিত শরৎচ্ত্রকে 
দেখিব।” ইহা একান্তভাবে ধীতিহাসিক মনের প্রবল সত্ানিষ্ঠার নিঃস্বার্থ অভিব্যক্তি। 

বন্ততঃ ইহ অসার খলু মংসারে ধ্তিহাসিকের প্রয়োজন পদে পদে, -ইতিহাসামুরক্তকে 
বাদ দিলে সংসার ও সমাজ ছুই-ই বিকৃতির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 'মান্+-শরৎচন্ত্রকে 

জীয়াইয়৷ রাখিবার জন্ত এঁতিহাসিক মাখনবাবু কম আয়াস স্বীকার করেন নাই। মনে হয়, 

শরৎ সাহিত্যে পতিতাকে প্রকাশ করার মুখ্য উদ্দেশ্থই ইহা। 'প্রয়োজনায়' ভাগলপুরে 

শরৎচন্ত্রের প্রথম জীবনের কতগুলি অজ্ঞাত তথ্য আছে, সেগুলি 'মানুষ শরতচন্ত্রকে 

মরিতে না দিতে অবশ্তই সাহায্য করিবে। কিন্ত “মানুষটিকে সুস্থ ও সবল দেহে বাচিয়া 
থাকিতে হইলে আরও তথ্যের প্রয়োজন । ভরসা করি, মাথনবাবু সাধ” চারিকোটি 
নরনারীর শ্ফুট ও অস্ফুট অন্থুরোধে ও কৌতৃহলের খাতিরে সে সকল তথ্য আহরণে ব্যাপৃত 

থাকিতে লজ্জাবোধ করিবেন ন]। 

প্রশ্ন উঠিয়াছে, পুস্তকখাণির নামকণ “শরৎ সাহিত্যে পতিতা! ন| হইয় 'শরৎসাহিত্যে 

নারী' হইলে অধিকতর শোতন হইত কিনা। কিন্তু *পতিতা+ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে 

গ্স্থকার হুম্পষ্ট হেতৃনির্দেশ করিয়াছেন, “পতিতা” শব্ধটী সামাজিক অর্থে গৃহীত হুইয়াছে। 
“পতিতা' হিন্দু-সমাঁজের দৃষ্টিতে “সতী+ শব্দের বিপপীত অর্থবোধক পরিভাষা ।.*****দেহ 

কিংবা মন কোনটাই হিন্দুনারীর পক্ষে পরম্পর নিরপেক্ষ নহে । মনে মনেও যদি বিবাহিতা 

হিন্দুনারী পরপুরুষকে কল্পনা! করে, তবু সে পতিতা । এই অর্থে 'িতিতা” শব ব্যবহৃত 

হইল। | 
এই গ্রন্থের যিনি ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার এই সকল তত্ব. 

কথা পছন্দ হয় নাই। তীহার মতে, “কোন নারী সামাজিক অর্থে পতিতা কি অ-পতিতা 

তাহ! সাহিত্যিকের নিকটে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর ব্যাপার |” অকিঞ্চিংকর এখনও ঠিক হয় নাই, 

তৰে যে রেটে এই সমস্ত 'সাহিত্যেক'দের চোখে, মুখে ও কলমে প্রাঁয় সকল নারীই একাকার 

হইয়া! উঠিতেছে, তাহাতে ভরস] হয়, ব্যাপারটা অকিঞ্চিংকর হুইয়। উঠিতে আর বেশী 
দেরীও নাই। কিন্তু এই সকল ঘরোয়া গোপন কথা অধ্যাপক মাখনবাবুর ন্ায় বেরসিক 
অ-সাহিত্যিকের গ্রন্থে কেন? 

গ্রন্থকার 'শরৎ সাহিত্যের পতিতার্দিগকে মোটামুটি পাচতাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 

তীহার এই শ্রেণীবিভাগ যেমন সমীচীন, তাহার চরিত্র বিশ্লেষণও তেমনই নিপুণ হইয়াছে। 

কিন্তু গ্রন্থে অনেকগুলি ছাপার ভূল আছে। আশ! করি, দ্বিতীয় সংস্করণে “শরৎ সাহিত্যে 

পতিতা” পরিশোধিত তথ! পরিবধিত কলেবর দেখিতে পাইব। 
ভ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত 
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ধর্ম ও দর্শন 

৬। মনুস্বতি-মেধাতিথি মন্ুভাষ্যসমেত। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা কতৃকি 

সম্পাদিত। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি 

৭| 41105 9110 [06815 0? 4£110151)0 11001910 0010016--5 0:01 3. 2৪5, 

৮। 1:05 71001080011 01 11019, 17196015210 01001511905 2 ৭, 

910116128, 

সাহিত্য 
৯| 10650110055 0০৪09108115 01 005 98115107716 0191105011005 22 005 

(০01150002) 01 025 1২058] 4£১51860 ১০০৫৪ ০01 732115591. 50100 75 01212691181211 

01181695816 11. 4, 9০1 ৬117, 2811, 11005 11200501206, 

১০ | রত্ব সমুচ্চয়-- 01955550 580919585০1 9205120 ভা০115 0001191790 

10 [0012 900 901090.-775 20, 0, 15 1085০ 70116 1301000, 



০সুল্রাভন স্ভ্িক্কা* 
প্রীযু্ধলকিশোর পাল, বি. এল্ কর্তৃক সন্কলিত 

শু)৩ 5০০0178] 01 10019) 171960, ৬০1, ৬111, 1929 

£1000010 ০01 005 702:91110 96015 10190100105, 

3 98511 31005811 01220010021, 108009 01015617915, 

পৌরাণিক কাহিনী সকলের প্রাচীনত্ব বিষয়ের দীর্ঘ আলোচন!। গ্রাচীনযুগের 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের পুরাণের মধ্যে দেখিতে হইবে। পুরাণ এব 
প্রথমে অথর্ববেদের ছুইটী খকে দৃষ্ট হয়। বৈদিক কাহিনীসকল পুরাণগুলিতে কিরূপ 

রূপান্তরিত হুইয়াছে, সেই বিষয়ে গ্রবন্ধকার বতগ্নান প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
90275 9896-11810% 00 015 01181900618: 0০01৮111601 91081 91191) 

স্পা [* [২ 00821001080, 

মোগল সম্রাট সাজাহানের চরিক্র ও রাজ্াশাসন প্রণালীর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা। 

[২51911905 060661) 00617110015 2100 76 1710119170100509105 01736101651 18 

07511010016 ০01 015 17117665106 06605 (1740-1765 ) 85 511 17821109069) 

2,/১,, 18605 0০011655, 08009, 

উক্ত প্রবন্ধে, অষ্টাদশ শতাববীতে হিন্দু মুললমানের মধ্যে কিরূপ সন্ভাব ও সম্প্রীতি 
ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। 

* গত সংখ্যায় 11: 120150 400100815 ০1] পর্বস্ত বিষয় লুচী প্রকাশ শেষ হৃইরাছে। আভারতীর 

১৩৪৬ সালের মীঘসংখ্যা অবধি "15 7০781 ০£ [71790 [198017। ০1 [1 পর্যন্ত বিষয়ঙচী প্রকাশিত 

চূই়্াছিল। 



সামক্সিক সাহিত্য, ৫বস্পাখ+ ১৩৪৭ 

ধর্ম ও দর্শন 

ারতবর্ষ-_নারদের তক্তিহত্র-স্বামী গ্রেমঘনানন্দ। 

». --শ্রীকষের পু! পার্বণের কাল-_-অধ্যাপক প্রীন্থকুমাররঞ্জণ দাশ, এম-এ, 
খতু-_শ্রীকালীচরণ শান্জ্ী এম-এ। 

উদ্বোধন-_ত্যাগ দ্বারা ভোগ কর-স্থামী রমানন্দ। 

॥ -চরমতত্তে শ্রীবুদ্ধ ও ই্রারামকৃষ্ণ-শ্রীরামমোহন চক্রবর্তা, পি-এইচডি 

পুরাণরত্ব,। বিদ্যাবিনোদ। 
॥. _পঞ্চদশী--পঞ্ডিত শ্রীছুর্াচরণ চট্টোপাধ্যায়। 

প্রবর্তক --গীতায় কর্মবাঁদ--শ্রীমতিলাল রায়। 

উদয়াচল-_গীতায় গার্হস্থ্য ধর্ম__শ্রীজিতেন্ত্রনাথ বন্ধ, গীতারত্ব। 

॥9 -প্রেমতত্ব -অধ্যাপক প্রীজানকী বল্পভ ভট্টাচার্য এম-এ। 

শিবম্-পদ্গপাদ ও বেদান্ত-অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, এম-এ,-পি-আর-এস, 

পি এইচ. ডি। 

» বিচার ও নিগুণ উপাসনা-প্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। 
» শিবলিঙ্গ মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি । 

সাহিত্য 

ভারতবর্ষ--চারি শতাধিক বৎসর পূর্বের নাট্যাতিনয়-_অধ্যাপক শ্ত্রীমনীন্ত্রমোহন বন্থু 
এম-এ। 

»  --উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব--রায় বাহার অধ্যাপক শ্রীথগেন্ত্রনাথ 
মিত্র, এম-এ 

উদ্বোধন-_বঙ্কিমচন্দ্রেরে উপকথায় হন্দ্রিরা, রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়-- 

অধ্যাপক ্্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর-এস্ 

প্রবত্ক--বাংলার অভিনব আদি লিপিতত্ব--শ্রীহরিদাস পালিত, বিগ্ভাবিনোদ | 

বঙ্গপ্রী--বাংল! সাহিত্যে সমালোচনা - খ্রাহরিধন মুখোপাধ্যায় । 

. বিবিধ 

ভারতবর্ষ -ভারতের জাতীয় উন্নতি-_্াপ্রবোধচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় 

প্রবত'ক- খণ-তত্ব--শ্রীমতিলাল দাশ। 
বন্ধপ্রী--বিচিত্র আকারের মন্দির__শ্রীরমেশ বন্ু। 
উদয়াচল---বিজ্ঞানের ম্বরূপ-্রীপৃণেশিচজ্্র বন্দোপাধ্যায়) এম-এস-সি 
শিবম্-ক্রমবিকাশ--ডাক্তার শিবদাস সুর, এমবি | 



ভ্যোষ্ঠ, ১৩৪৭ ] সাময়িক সংবাদ : বর 

ইতিহাস 
তারতবর্ষ-_রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের এঁতিহাসিকতা-_অধ্যাপকন্ট্রীদীনেশচন্ত্র ভষ্রাচার্ধ এম্. এ 

সাহিত্য প্রি পজিকা। 

৪৬শ তাঁগ, চতুর্থ সংখ্যা 
সংস্কত রাজাবলী গ্রন্থ--প্রারমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ৩ডি। 
'ঢুর্েশ নন্দিনী'তে ইতিহাস- স্তর শ্রীষছুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট। 

সেকালের সংস্কৃত কলেজ-_শ্রীরজেন্ত্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়। 
আমীর খুস্র-কৃত 'দবলরাণী-খিজির খণ' কাব্য-- শ্রীক।লিকারঞ্জন কান্নন্গো, 

এম-এ, পি-এইচ-ডি। 
দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ1বলী--রায়বাহাছুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র এম-এ 

দোম আস্তোনিয়োর পুধিতে অশোক যুগের ভাষা-শ্রীম্ুরেন্্রনাথ সেন 

এম-এ) পি-এইচ-ডি। 
তন্ত্রে কষ্ণচরিক্র--্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী | 

বাংলা গগ্ছের প্রথম যুগ (৮)--শ্রীসজনীকান্ত দাস। 

শাহ্মন্সিক্ষ সনহন্বাদ 
বিজ্ঞান মিউজিয়াম--কলিকাতা৷ বিশ্ববিষ্ঠালয় কলিকাতা কর্পোরেশনের সহযোগি- 

তায় একটি বিজ্ঞান মিউজিয়াম সংগঠনের প্রস্তাব করিয়াছেশ। স্থির হইয়াছে যে বিজ্ঞান 

কলেজে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। পৃথিবীর সমস্ত সত্য দেশে বিজ্ঞান চর্চার 
কেন্দ্র স্বরূপে এই ধরণের মিউজিয়াম আছে। বিজ্ঞান চর্চায় কলিকাত! পৃথিবীর মধ্যে 

পরিচয় লাভ করিয়াছে । এই চেষ্টা সার্থক হইলে জন সাধারণের বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় 
ঘনিষ্ট হইবে ও বৈজ্ঞানিক চর্চারও সুবিধা হইবে। 

মিউজিয়াম পরিচালন! শিক্ষা-_কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় আগামী জুলাই মাসে 
মিউপ্জিয়ামপরিচালন| শিক্ষা! প্রদান করিবার নিমিত্ত আশুতোষ মিউজিয়ামের তত্বাবধানে 
একটা ক্লাস খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ক্লাসে ৬ মাস যাবৎ শিক্ষা দেওয়া হইবে। 
মিঃ দেবগ্রসাদ ঘোষ এবং এই বিষয়ে আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দ্বার শিক্ষা প্রদান 
করা হইবে। ইহাতে মোটামুটি নিয়লিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে (১) মুতি বিশ্লেষণ, 

(২) মুতির শ্রেণী বিভাগ, (৩) মুনি প্রদর্শনের কৌশল (৪) মু্তির ক্যাটালগ করা (৫) মূর্তি 



৬৪৮ '_ স্ট্রীভারতী [২রবর্১*ম সংখা 

রাখিবার উপায় ও পরিষ্কার করা ইত্যাদি। বত্মান বর্ষে ১২ অন ছাত্র লইয়া ক্লাস 
খোলা হুইবে। 

ভারত সন্থন্ধে মৃতন ভারত সচিবের অভিমত-_২৩ শে মে কমন্দ সভায় ভারত 
সম্পর্কে গ্রাশ্নোৌতর কালে নূতন ভারত সচিৰ মিঃ এল, এস আমেরী প্রানান যে, ভারতে 
বতরমান অচল অবস্থা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নীতি এখন বলবৎ রহিয়াছে। 
তিনি বলেন যে ভারতবর্ষ করৃকি ব্রিটেন কমন ওয়েলথ এ স্বাধীন ও সমঅংশদারীলাভই 

ব্রিটিশ নীতির লক্ষ])। 
ভারতীয় সৈম্যদল গঠন--৩১ শে মে ভারতের গ্রধান সেনাপতি স্তর রবার্ট 

ক্যাসেলস্ এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে ভারতের স্থায়ী সেনাদলের অন্য আরও একলক্ষ 

বা ততোধিক লোক সংগ্রহ কর! হইবে; এবং ভারতীয় বিমান বহরের আয়তন বতরমানের 

চতুগ্ডণ কর! হুইবে। 
কলিকাতায় ভাঃ হোরেশ আই পোলম্যান_ডাঃ পোলম্যান ওয়াশিংটনের 

কংগ্রেন পাঠাগারের ভারতীয় শান্লশাবার ডিরেক্টর (10175০60: 01 1501810 8600153 ?0 0৩ 

[10 ০1 00275395, ড1%9118605). তিনি কয়েকদিন যাব কলিকাতায় থাকিয়া, 

বিভিন্ন পাঠাগার বা পরিষদে যে সমস্ত ছুক্প্রাপ্য হস্তলিপি গ্রন্থ আছে 20107091719 সাহায্যে 

সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি গ্রহণ করিতেছিলেন। উক্ত কার্যব্যাপারে তিনি দক্ষিণ 
ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। 

শ্পোক্ষ হন৫ন্বাদ 
ত্ীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন। গত ওরা মে শুক্রবার রাত্রি ১০টা 

২* মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্নাথ ঠাকুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ববীনত্ 
রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুদ্ুত্র ও ভারতের সর্বপ্রথম আই-মি-এস্ সত্যেক্্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। 

বীমাক্গতে তাহার একনিষ্তা ব্যতীত শিক্ষা ও সংঙ্কতি বিষয়েও তাহার খ্যাতি ছিল। তিনি 
কবীন্ত্রেরে অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাহার শোকসত্তপ্ 

পরিবারবর্গীকে সমবেদন। প্রকাশ করিতেছি। 



ভারতী 
দ্বিতীস্ব র্ তাড়ি ১৩৪৭ এঙ্জান্দ 1 একাদশ সংখ্যা 

প্রাচীন ভারতে আযুর্বেদোপনয়ন 
কবিরাজ শ্রীরাখালদাঁস কাব্যতীর্থ 

উপ্বুহ্ষণঃ সমীপে নয়নং প্রাপণম্_-অর্থাৎ যাহাদ্বারা ব্রহ্মনকাশে লইয়া! যাওয়া যায়, 

তাহার নাম উপনয়ন। ব্রঙ্গদকাঁশে উপনীত হইতে হইলে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন 

করিলে জ্ঞান হয়, জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্ষত্ব প্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞানের সীম নাই এবং অস্ত নাই। 
ব্রদ্েরও শীম! নাই এবং অণ্ত নাই। অতএব জ্ঞানই ব্রহ্স্বরূপ। | 

ব্রহ্ের স্বরূপ জানিতে হইলে বেদ, উপবেদ গ্রভৃতি সবই অধ্যয়ন করিতে হয়। 
বেদ চতুবিধ-_খক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। আমুর্বেদ-অথর্ববেদের উপাঙ্গ১। অতএব আয়ুর্বেদ 
অধ্যয়ন করিতে হইলে উপনীত হুইতে হয়, কারণ অন্ুপনীতের বেদাধ্যয়নের অধিকার 
নাই। | | 

অন্ুপনীতের যেমন বেদাধ্যয়নের অধিকাঁর নাই, তেমনই উপনয়নের অধিকারও 
সকলের নাই। সেজন্য বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন বর্ণের মধ্যে যে কোন 
বর্ণীয় শিষ্যকে আুর্বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত উপনীত বরিবে।২ স্ুশ্রুত কিন্তু বলিয়াছেন আয়ু 
বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত কেহ কেহ কুলগুণ সম্পন্ন শুদ্রকেও গ্রহণ করিতেন এবং তাহাকে 
উপনীত করাও হুইত, কিন্তু সে উপনয়নে কোন মন্ত্রাির গ্রয়োগ ছিলনা, কাজেই তাহাতে ' 

হোমাদি যক্তক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত না৩। 
উপনয়ন দিবার অধিকার, ব্রাঙ্গণ তিনবর্ণেরই শিষ্যের উপনম্নন দিতে পারিতেন। 

১। “ইহ খলু আযুর্বেদে! নাম যছুপাঙ্গমধববেদস্ত”-_ নুশ্রত-হুত্রস্থান, ১ম অধ্যায়। 
চতুর্ণামৃক্দামযজুরথব বেদানামধর্ববেদেইস্যোজিঃ 

অগ্নিবেশসংহিতা - শুত্রস্থান ৩* অ* 

২.। “ব্রান্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামগ্যতমং % * * শিয্পমুপনয়েৎ। 

৩1 "্শূদ্রমপি কুলগুগসম্পন্ং মন্তরবর্জমুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে ।” হুশ্াত-নুত্র--২অ' | 

৯:৮১ | 



৬৪২ . শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

কষব্রিয় স্বীয়বর্ণের ও বৈশ্য শিষ্কের এবং বৈশ্য বৈশ্য-শিষ্যেরই উপনয়ন দিতে পারিতেন ১। 
অতএব প্রাচীনকালে ভারতে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের যেমন আয়ুর্বেদে 
উপনয়নের অধিকার ছিলি, তেমনই ইহাদের আমুর্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেও অধিকার 

ছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়। 
বর্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত, এই তিন বর্ণের আমুর্ষেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার 

থাকিলেও অধ্যাপক হইতে হইলে কতকগুলি গুণের আবশ্যক ছিল, নতুবা বর্ণ দ্বারা 
অধ্যাপনার অধিকার তিনবর্ণেরই থাকিলেও সকণেরই আচার্য বা অধ্যাপক হইবার অধিকার 

ছিল না। সেজন্য মহধি অগ্নিবেশ আঁচ্যকে পরীক্ষা করিয়া তীঁহার মিকট অধ্যয়ন 
করিতে বলিয়াছেন-- 

আচার্য এতাদৃশ গুণবান হওয়া আবশ্যক, যথা--অধীতশাস্ত্রে যাহার হুনির্যলজ্ঞান 

বেদৌক্ত কর্ম সকল স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেই সকল কর্ম সম্পাদনে নিপুণ, দাক্গিণ্য- 
বিশিষ্ট, শুচি, ক্ষিপ্রহস্ত, অধ্যাপনার জন্ত যাহা যাহা আবশ্যক দে সকল উপকরণ যাহার 

আছে, সকল ইন্দিয়গুলি যাহার অক্ষুণ্ন, বাহ ও আত্যন্তর প্রকৃতির তত্ববিৎ শাস্ত্র ও কর্মের 

সিদ্ধান্ত যাহার অবগত, বন্ুপ্রকার বিদ্যায় অভিজ্ঞ, অসথয়া ও ক্রোধশূন্য, ক্লেশ সহি, 

শিষ্যবৎ্সল, অধ্যাপনাকার্ষে ম্ুনিপুণ এবং অধ্যাপ্যধিষয় যিনি শিষ্যকে উত্তমরূপে বোধগম্য 

করাইয়া! দিতে সমর্থ--তিনিই আচার্য বা অধ্যাপক হইবার যোগ্য ধলিয়া বিবেচিত হুইতেন ২। 
আর, - 

্রাহ্মণাদি বর্ণব্রয় বা! বর্ণ চতুষ্টয়ের আমুর্বেদ অধ্যয়নের অধিকার থাকিলেও অধ্যয়ন 

করিবার যোগ্যতা সকলের ছিল না। যোগ্যতার জন্ত শিশ্যকে পরীক্ষা করা হইত এবং 
সেই পরীক্ষায় যদি শিষ্য যোগা বলিয়া বিবেচিত হইত, তবেই তাঁহ।কে উপনীত করিয়া 

আমুর্বেদ অধ্যয়ন করান হইত। 
রঃ যেরূপ বা যে সকল গুণ থাকিলে, আদ্ুবেদে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা হইত, তাহ! 
যথা।--প্রশান্ত, আর্ধপ্রকৃতি, অক্ষুদ্রকর্ম। অর্থাৎ নীচকর্ম যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, 

চিত্তবৃত্তি যাহার উদার, মুখ, চ্ষুঃ ও না্িকা যাহার সরল, জিহ্বা তন্থু অর্থাৎ পাতলা ও 

নির্মল, দন্ত ও ওষ্ঠ বিকৃতিশৃন্য, ধৃতিমান্, নিরহঙ্কীর, থেধাবী, তর্কশক্তি ও স্ৃঠিশক্তিসম্পর, 

উদ্ারপ্রকৃতি, আঘূ্বেদবিৎ-কুলে জাত অথবা আমুর্বেদবৃত্তি দ্বারা যাহার! জীবন যাপন 

করে, চিত্ত।শীল, সর্বা্সম্পর, অবিকৃতান্দ্রিয়। বিনীত, অনুদ্ধত, অব্যসন অর্থাৎ কোন 
৮. সপ লি শ্পাশসশি 

শি শশী পি পপ ৯৯ পস্পীশপ পপ সপে পা ৮ এ পপ শী? শা শপেশীত পপ পিস শ। শা শিপ পল সন শী সিসীপাস্পপসাপনজা | পীিশিপীপশ পপি ৩৩ জনক পি পপ পাপী পাপী পাপা 

১। ্রা্াযণাংবরদনীমুপননং কর্ড মত, রাজন্টে। দন্ত, বৈগ্ে। বৈসোবেতি ” 

সুঞ্তনংহিতা, শুত্রস্থান ২য় অধ্যায়। 

২। “আচাধং পরীক্ষেত। তদ্যথা,-পর্ধবদাতশ্রতং পরিরৃষ্টকর্মাণং দক্ষং দক্গিণং শুচিং জিতহত্তং উপকরণবস্তং 

সর্ষেক্তিযনসম্পন্নং প্রকৃতিজ্জং প্রতিপত্তিজ্মন্ুপন্ক ০০ কেশক্ষমং শিষ্যবৎমলমধ্যাপকং জাগনসমর্থফেতি।” 

র টরকসংহিতা-বিমানস্থান ৮ম অধ্যায়। 



আষাঢ়, ১৩৪৭] প্রাচীন ভারতে আয়ুবেদৌপনয়ন ৬৪৩. 

গ্রকার কদভ্যাস যাহার নাই, নুশীল, শুচি, অধ্যয়নে যাহার অনুরাগ আছে, দক্ষ, দয়াদাক্ষিণ্যযু্ত, 

অধীত বিষয়ের অর্থ পরিজ্ঞানে ও কর্ম দর্শনে অভিনিবিষ্ট, অলুন্ধ, অনলস, সর্বঙীবের হিতৈধী, 

আচার্ষের আজ্ঞাবহ ও আচার্ষের প্রতি অন্ুরক্ত, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন শিষ্য আমুর্বেদ অধ্যয়নে 

যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত ১। এবং ইহার বিপরীতগুণসম্পন্নকে গ্রহণ করা 
হইত না ২। 

শিষ্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহার উপনয়ন দেওয়া 
হইত। উপনয়ন কার্য,_-উত্তরায়ণে, শুর্ুপক্ষে, শুভদিনে অর্থাৎ যেদিনে ভগবান চন্দ্রমা,_ 

ৃষ্যা, হস্তা শ্রবণ! বা অশ্বিনী নক্ষত্রে সমাগত হুইতেন, সেই দিনে সম্পাদিত হইত। 
উপনয়ন দিবার পূর্বে আচার্ধ শিব্যকে আদেশ করিতেন-তুমি উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য 

নস্তক মুণ্ডন করিবে ও উপবাসী থাকিবে, তারপর ত্রান্গমুহূর্তে গ্গান ও কাষায় বন্ত্র পরিধান 

করিয়। যক্ঞকাষ্ঠ, অগ্নি, ঘ্বত, উপলেপন, স্ুগন্ধমাল্য, জলকলস, দীপ,. হিরণ্য, রজত মণি, 

মুক্তা, প্রবাল, পষ্টবস্ত্, কুশ, লাজ (খে) সর্ষপ, আতপতগুল, গ্রথত ও অগ্রথিত শুর্ুপুষ্গ, 
পবিত্রতোজ্য ও ঘ্বু চন্দনাদি ন্ুগঞ্ধ দ্রব্য প্রতি সঙ্গে লইর়। আমর নিকটে আসিবে ৩ । 

শিষ্য গুরুর আদেশমত দ্রব্যপন্তার সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলে, আচার্য মমতল 
পবিত্র যন্ধস্থ(নে শিষ্যকে পূর্ব অথব! উত্তরমুখে উপবেশন করিতে বলিতেন। শিষ্যের সম্মুখে 
চতুহিস্ত-পরিমিত চতুক্ষোণ যজ্ঞবেদী গোনয়ের দ্বারা লিপ্ত থ|কিত এবং তাহার উপরে কুশ বিছাইয়া 

দেওয়া হইত ও সেই যজ্ঞব্দতে শিথ্যকনকি আনীত ভ্রব্যমকল যথাযথ স্থানে স্থাপন কর! 
হইত। তারপর পলাশ, ইন্ুদী, উডুম্বর ও যষ্টমধু প্রস্ৃতি কাষ্ঠের দ্বার। অগ্নি প্রন্ম'লিত করিয়া 
আচার্ধ পূর্বমুখে শ্তুদ্ধভাবে অধ্যয়নবিধি বিধানপূর্বক তিন তিনবার ঘ্বত ও মধু রোগে অগ্রিতে 
আহুতি দিতেন। ৪ | আহুতি দানের পর আঁশীর্বচনসংপ্রধুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ, 

১। “আচার্ধ: শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত। তদ্যপা,_প্রশান্তমার্ধপ্রকৃতিকমক্ষু দকমণণমৃজুচকষুমুথনাসাবংশং 

তনুরক্তবিশদজিহবমবিকৃতদন্তৌ্ং ধৃতিমন্থমনহদ্কৃতং মেধাবিনং বিতর্কস্থৃতিস পপন্মুদারসন্বং তন্থিগ্াকুলমথবা তথ্িগবৃত্বং 

তন্বাভিনিবেশিনমব্যঙ্গমব্যাপর্লেক্তিয়ং নিভৃতমনুদ্ধতমর্মতত্ব ভাবকমকোপন সব্যননিনং শীলশে চাচারানুরাগণাক্ষ্যপ্রদক্ষিণা।- 

পনমধ্যয়নাভিকামমর্যবিজ্ঞানে কমরদর্ণনেচীনগ্কারধ্যমপুন্ধমনলমং সর্ধবভূতহিতৈষিমাচার্ধ; সর্বান্ুশিষ্টিপ্রতিপত্তিকরমনুরক্ত- 

মেবংগুণসমুদিতমধ্যাপ্যমমাছঃ1” চ,বি, ৮ অ. 

২। “অতে!| বিপরীতগুণং নোপনয়েং”। হু. হ.২ অ. ॥ 

৩। “উদগয়নে শুরুপক্ষে প্রশস্তেহহনি তিষাহন্তশরবণাশবঘুজান্ততযেন নক্ষত্র! যোগমুক্গতে ভগবতি শশিনি 
কল্যাণে কল্যাণেচ করণে, মৈত্রে মুহূর্তে কৃতশ্নানঃ মু কৃতোপবামঃ কষায়বন্বসংবীত; দমিধোহগ্রিমাজামুপলেপনমুদকুস্তাংশ্চ 
কুগরিহন্তে। মালাদানদীপহিরণ্যরজ তমনিমুক্তাবিদ্রমক্ষেমপরিধীং-স্চ কুশলাজ-সর্ধপাক্ষ তাংশ্ শুর্লাশ্চ হুমনসে| গ্রথিতাগ্রধিত। 
মেধ্যাংশ্চ ভক্ষ্া!ন্ গন্ধাংশ্চ ঘৃষ্টানাদায়ৌপতিষ্ঠদ্েতি 1” চ, বি. ৮ অঃ ৭। 

৪। “তমুপস্থিতমাঁজার সমে শুচৌ দেশে রাক্প্রবণে উদক্প্রবণে বা চতুঙ্ি্ুমাত্রং চতুর্্ং স্থৃত্িলং 
গোময়োদকেনোপলিপ্তং কুশাতীরং যধোক্তচন্দনোদকুন্তক্ষে'মহেমরজ তমণিমুক্তাবিদ্রমালংকৃতং মেধ্যভক্ষ্যগন্ধ শুকুপুপ্পলাজ- 
দ্ষপাক্ষতোপশোভিতং কৃতা তত্র পলাশীভিরৈঙ্ুদীতিরৌড় ্বরীভিমধুকীভিরবা সমিদ্ভিরগ্সিমুপমমাধায় গ্রাড মুখ 
শুচিরধ্যয়মবিধিমন্ুবিধায় মধুসগির্ভ্যাং তিস্রিজু ছয়াদগ্সিম্॥ চ. বি. ৮ অ.। 



৬৪৪ * শ্রীভারতী | ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

অগ্নি, ধর্বস্তরি, প্রজাপতি, অ্থিনীকুমা দ্বয়, ইন্দ্র ও হব্রকার মহধিগণকে অভিমন্ত্রিত করিয়া স্বাহা 
শবের দ্বারা ছে!ম করিতেন আর শিষ্যকেও সেই সঙ্গে স্বাহা! শব্দের দ্বারা গুরুর অনুসরণ করিতে 
বলিতেন অর্থাৎ শিষ্যকেও সেইসঙ্গে অভিমন্ত্রিতগণের হোম করিতে হইত। হোমের পর অগ্নি 
ও ব্রাঙ্গণগণকে গ্রাদক্ষিণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হইত এবং বৈদ্কগণেরও পুজা 
করিতে হইত । 

অনস্তর আচার্য শিষ্যকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও বৈচ্ঞগণের সমীপে অনুশাসন করিতেন । আচার্ষের 

অন্ুশাসন-বাঁক্য সকল যথা, 
তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ঝরিবে। শ্মশ্ধ ধারণ করিবে। সত্যকথা বলিবে, নিরামিষ ও 

পৰিঝ্র দ্রব্যসকল ভোজন করিবে, কাহারও এশ্বর্ধ দেখিয়া! ঈর্ষা করিবে না) শত্ত্র ধারণ করিবে 
না। আমার আদেশে তোমার অকার্ধ বলিয়া কিছু থাকিবে না, অর্থাৎ আমি তোমাকে যাহ! 

বলিব তাহাই তুমি করিবে । তবে আমি যদি এমন কোন আদেশ করি,_যাহ1তে রাজবিদ্বেষ, 
প্রাণহরণ, বিপুল অধর্ম বা মহ্দনিষ্ট হইতে পারে,_তাহাঁহইলে তুমি সে সকল কার্য করিবে 
না। তত্তিন্ন তোমার যাহা! কিছু, সে সকল আমাকে অর্পণ করিবে, আমাকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ 

বলিয়া মনে করিবে, আমার অধীন হইবে এবং সর্বদা! আমার হিতকর কর্ম মম্পাদন করিতে 
থাকিবে। পুজ্রের মত, দাসের মত, প্রার্থীর মত আমার অনুসরণ করিবে । আমি যাহা আদেশ 
করিব, তাহা তুমি শাস্তচিত্বে অবহিত হইয়া পালন করিবে । আমার আদেশ পালনের সময় অন্ত- 
মনস্ক হইবে না, বিনীত তাবে নিপুণতার সহিত সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়৷ অস্য়াশন্য হইয়া 

আমার অনুমত কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিবে। আমার আদেশ লইয়া ভুমি সর্বত্র গমন 
তে! করিবেই, যদ্দি কোন দ্রিন আমার আদেশ ব্যতিরেকেই তোমাকে কোথাও কিছু প্রয়োজন 
সিদ্ধির জন্য যাইতে হয় তো, সেখানে স্ব প্রথমে আমার প্রয়োজনসিদ্ধি করিতে যথাঁশক্তি চেষ্টা 

করিবেং। 

যদি তুমি কর্মসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, যশোলাত ও মৃত্যুর পর স্বর্গলাত কাঁমন] কর, তাহা 
হইলে, গে। এবং ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিবে এবং সকল জীবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিবে। 

১। “আণপীর্বচনসম্প্রযুতৈর্ম সৈত্রাঙ্ষণমগ্রিং ধন্বস্তরিং প্রজাপতিমখিনাবিভ্তরমুবীংশ্চ শুত্রকারানভিমস্ত্রার়মানঃ 

ুর্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চেনম্বারভেত। হুত্বাচ প্রদক্ষিণমপ্রিমুপক্রামেত। ততোইমুপরিক্রম্য ব্রাঙ্মণান্ স্বত্তি বাচয়েখ; 
ভিযজ্শ্চাভিপৃজয়েৎ ॥ চ. বি. ৮ অ. 

২। “অধৈনমগ্নিসকাশে, ব্রান্মণসকাশে, ভিষক্মকাশে চানুশিধ্যাৎ, -ত্রঙ্গচারিণ! শ্বাশ্রধারিণাঁ সত্যবাদিনা- 

ইমাংসাদেন মেধ্যসেবিনা নিমণৎসরেণাশস্্ধারিণ| ভবিতব্যমূ। ন চ তে মদ্ষচনাৎ কিঞিদকার্যং স্াদন্াত্র রাজছিষ্টাৎ প্রাণহরাদ্ 

বিপুজাদধর্সাদনর্থপ্রযক্ান্ধাপার্থাৎ | মদর্পণেন মত্প্রধানেন মদধীনেন অমৎপ্রিয়হিতানুমত্তিন। চত্য়। শশ্বস্তবিতব্যম্। 

পুত্রবদ্দাসবদর্থিবচ্চোপচরতানুসর্ভব্যোহহম্। অনুৎস্কেনাবহিতেনানম্তমনস বিনীতেনাবেক্ষ্যাবেঙ্ষ্যকারিণানহুয়কেন চাভানু 
জ্াতেনপ্রবিচরিতবাম্। অনুজ্ঞাতেন চাননুজ্ঞাতেন চ প্রবিচরত| পূর্বং গুরবর্দোপাহরণে ধথাশক্তি প্রবিচরিভব্যমিতি। 

চ।বি।৮ 



আধা, ১৩৪৭ ] প্রাচীন ভারতে আয়ুবেদৌপনয়ন ৬৪৫ 

সর্বদ! উঠিতে বলিতে কায়মনোবাক্যে আতুরগণের আরোগ্যের জন্য যত্ব করিবে। জীবিকার 
জন্যও রোগীদিগের সহিত দ্রোহ করিবে না। মনেও কখন পরক্ত্রীর সঙ্গ কামনা! করিবে ন! 

এবং পরদ্রব্যর প্রতি লোভ করিবে না। তোমার বেশ ও পরিচ্ছদাদি শুত্রশান্ত হইবে। 

মগ্তপান করিবে না। কোন পাপ আচরণ করিবে না ব৷ পাপীর সঙ্গ করিবে না। তোমার 

বাক্য মৃদু মধুর, সরল, দুনার, ধর্মসঙ্গত, কল্যাণজনক, সত্য, হিত ও পরিমিত হুইবে। 
দেশকাল বিচার করিয়া ও স্ৃতিমান্ হইয়া জ্ঞান, অভ্যুদয় ও উপকরণ সংগ্রহে নিত্য যত্তশীল 
হইবে১। 

যাহার। রাজার সহিত শত্রুতা করে বা রাজার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যাহার! 

মহাপুরুষগণের সহিত শক্রতা করে বা মহাপুরুষগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহাদিগের 
কখনও চিকিৎসা করিবে না। এইরূপ যাহার] অত্যন্ত বিকৃত, দুষ্ট, ছুরাঁচার, পরাপকারক ও 

অপবাদকে ভয় করে না, তাহাদেরও চিকিৎসা করিবে না। তত্তিন্ন যাহাদের ম্বামী, পিতা 

বা অন্য কোন অভিভাবক উপস্থিত নাই, এরপ স্ত্রীলোকের জীবনসংশয় কালেও তাহার নিকট 

তুমি চিকিৎসার্ন উপস্থিত হইবে না এবং কখনও তুমি,_-স্বামী বা অন্ত কোন অভিভাবকের 
অন্থমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীজনপ্রদত্ত তাশ্ুল প্রস্থীতি গ্রহণ করিবে নাং। 

যখন তুমি চিকিৎসার্থ কোন রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন তুনি গৃহস্বামীকে 
জানাইয়া ও তাহার অনুমতি লইয়া একজন পুরুষের সঙ্গে সভ্যভাবে অবনত মন্তকে, রোগীর 
কথা স্মরণ ও রোগের বিষয় ধীরভাবে চিন্তা এবং সম্যক প্রকারে বিচার করিতে করিতে রোগীর 

গৃহে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিয়া রোগীর আরোগ্য বিষয় ব্যতীত অন্ত বিষয়ে বাক্য, মনঃ 

বুদ্ধি) ও ইন্দ্রিয় গ্রণিধান করিবে না। ততপ্ডিন্ন রোগীর গৃহের কোন কথ! বাহিরে প্রকাশ 

করিবে না এবং রোগীর জীবনের কাল অধিক নহে, মৃত্যু নিকটবর্তা হইতেছে, ইত্যাদি 

মমন্তদ সংবাদ তুমি জানিলেও অথবা জিজ্ঞামিত হইলেও বলিবে না, যাহাতে রোগীর বা 
আত্মীয় স্বজনের চিত্তে আঘাত লাগিতে পারে। তুমি যতই জ্ঞানবান্ হওন1 কেন, কখনও 

১। “কর্মমিদ্ধিমর্থসিদ্ধিং যশোলাভঞ্চ প্রেত্যচ স্বর্গমিচ্ছত| ভিজাত্য়! গোত্রাঙ্গণমাদৌকৃত্বা সর্বাগ্রাণভূতাং 

শর্মাশাসিতব্যম্। অহরহরুত্তিষ্ঠতা চৌপবিশত| চ যর্বাত্বনা চাতুরাণামারোগ্যেপ্রযতিতব্যমূ। জীবিত হেতোরপি চাতুরেভ্যে 

নাভিত্রোদ্ধব্যম্। মনসাপি পরজ্রিয়ো৷ নাভিগমনীয়াঃ, তথ! সর্বমেব পরশ্বম। নিভৃতবেশপরিচ্ছদেন ভবিতব্যম্। 

অশৌগেনাপাপেনাপাপ সহায়েন চ শ্ক্ষশুরুধর্স্যশভ্যধম্যসত্য হিতমিতবচস! দেশকালবিচারিপা ্বৃতিমত! জঞানোথানোগকরপণ- 

মম্পৎন নিত্যং যত্ববত|। চ* বি, ৮ অ, 

২। “নচ কদাচিদ রাজছ্িষ্টানাং রাজছ্বেষিণাং বা মহাজনঘ্িষ্টানাং মহাজনঘ্বেষিণীং বাঁ উবধমনুবিধাতব্যম্। এবং 

স্যেষা যতার্ধবিকৃতহুষ্টদুখশীলাচারোপচারোপীমম্পবাদপ্রতিকারাদীনাং মুমূর্ধতাঞ্চ তখৈরাসনলিহিতেঙবরাণীং স্্ীণামনধ্ক্ষাপাং বা। 

ন চ কদাচিৎ স্ত্ীদত্তমামিষমা দাতব্যমনূনজাতং তত ধবাধ্যক্ষেণ। চ. বি. ৮অ. 



৬৪৬ শ্ীভারতী [২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

নিজের জ্ঞানের বিষয়ে শ্লাঘা করিবে না। কেন না, আত্মশ্লীঘা আপনার লোকের নিকট হইতে 
শুনিলেও অনেকেই বিরক্ত হইয়া 'টঠে ১। আর-- 

তুমি ইহাও জানি'ও যে» আমুবেদের পার নাই অর্থাৎ চিকিৎসা শান্ত আমি যাহ] জানি, 
তাহার অধিকঞ্ঞাতব্য কিছু নাই-এ কথা মনে করিও না। অতএব অবহিত হুইয়] সর্বদা চিকিৎসা 
বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভার্থ অভিনিবেশ দিবে। এরূপ ক্ষেত্রে এতাদৃশ কর্ম করা উচিত, আবার 

যখন করিতে হইবে তখন এইরূপ করিব ইত্যাদি গ্রকার চিন্তা করিবে ও অনুয়াশূন্ত হইয়া 'অপরের 
চিকিৎস'সৌষ্ঠব অর্থাৎ চিকিৎসার কৌশল অধিগত করিতে চেষ্টা করিবে । কেন না, যাহারা 

বুদ্ধিমান হয় তাহাদের নিকট সকল লোকই আচার্য আর যাহার! নির্বোধ তাহাদের নিকট 

সকল লোকেই শক্র বলিয়া! বিবেচিত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত, অমিত্রেরও যদি 

কিছু গ্রণংসনীয়, যশস্ত, আমুষ্য ও লোকহিতকর থকে, তাহা হইলে সে সকল গ্রহণ করা ও 

তদনুসারে কার্য করা ২। 

এতত্তিন, দেবতা, অগ্নি, দ্িজ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্যগণের অন্ুবতন করিবে। 

তুমি ইহাদের অন্বর্তী হইলে এই অগ্নি, সর্বববিধ গন্ধ, রস, রত্ব ও বীজসকল এবং যথোক্ত দেবতা- 

সকল তোমার মঙ্গল করিবেন। নতুবা ইছারাই তোমার অকল্যাণ করিবেন । ৩। 
শিষ্যু গুরুর এইসকল অন্শামন তথাস্ত বলয়! গ্রহণ করিতেন। ৪। 

এযাবৎ যে সকল অন্শ।মনের কথা বলা হইল। ন্ুক্রতসংহিতাতেও এইরূপ 
অন্ুশীসনের কথা কিছু মংক্ষেপে বলা হুইয়াছে। তবে সুশ্রুতের অগ্ুশীমনে কিঞ্চিৎ 

বিশেষ দেখা যায় যথা__ 

“আমার অনুমত স্থানে গমন, শয়ন, আসন, পরিগ্রহ, ভোজন ও অধ্যয়ন করিবে 

এবং আমার প্রিয় ও হিতকর্মপকল সম্পাদন করিবে। যদি তুমি এই মকল অন্ুশাসনের 
বিপরীত আচরণ কর, তাহা হইলে তোমার অধর্ম হইবে, বিদ্ভা বিফল হইবে এবং 

৬ শা শ শপ শপ শা -- শা ৮ তি ২৭ শিপপসপস্পীশি পাল পাক ৮ প পাশ স্প্পি শা 

১| আতুর কুলঞ্চানুপ্রবিশত! বিদিভেনানুমতগ্রবেশিন| মাধ পুরুষেণ সুমংবীঠেন! বাক্শিরস! ম্বৃতিমতা স্তিমিতে 

নাবেক্ষ্যাবেক্ষা মনসা সর্বমাচরতা সমাগানুপ্রবে্টবাম্। অনুপ্রবিগ্ঠ চ বাওঅনোবুদ্ধীক্িয়াণি ন চিৎ প্রণিধাতব্যানি অন্তত 

তুরাদাতুরোপচারাদর্শাৎ বাঁতুরগতেবন্েপু চ ভাবেমু। ন চাতুরকুলপ্রবৃপ্তয়োবহিনিশ্চারয়িতব্যাঃ | হ্রাসিতথাধুষং প্রমাণ- 

মাতুরম্ত জানভাপি ন তয়! খলু বরণয়ি 5বাংযত্রোচ।মানমাতুর গ্তান্তস্তবাপুাপঘাতায় সম্গছ্ধতে। জ্ঞানবতাঁপি চ নাত্যর্থমাত্মানো 

জ্ঞানেন বিকথিতব্যমূ। আগ্তাদপি হি বিকথ,মান|দত্যর্থমুদ্বিজন্ত্যনেকে | চ, বি, ৮ অ 
২। “ন চৈৰ হি অন্তায়ুবেদন্ত পারম্। তন্মাদপ্রমন্ত; শঙদভিযোগমশ্সিন গচ্ছেৎ। এতষ্ৈবং কার্ধমেরং 

তৃযঃপরবৃত্তন্ত সে ্ বমনসৃয়তাপরেভ্যে। বাপ্যাগময়িতবামূ। কৃৎস্!! হি লোকোবুদ্ধিমতামাচার্য শত্রশ্চাবুদ্ধিমতামতণ্চাভি 

সমীক্ষা বুদ্ধিমতা অমিত্রস্তাপি ধন্যং যশস্তমাযুয়ং পোষ্টিকং লৌকিকম ভাপদিশতো বচ; শ্রোতব্যমন্ুবিধাতবাঞ্চেতি। 
৩। “দেবতাগ্নিথিজ গুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচারধেবু তে নিহ্যং সম্যগবতিতবাম্। তেষু চ তে সম্য্থত'মানন্তামগ্রিঃ সব গন্ধ- 

রসরত্ববীজানি বখেরিতাশ্চ দেবতাঃ শিবায়ঙ্যরতোইগ্তথা বত মানগ্তাশিবয়েতি। 
৪ “ইতোবং ক্রবাতি আচার্ধে শিয়ন্তথেতি ব্রয়াৎ।” চ, বি-৮ অ 
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তোমার বিস্ত! গ্রকাশলাত করিবে না। আর আমি যর্দি অকারণে তোমার প্রতি অন্তায় 

আচরণ করি, তাহা হইলে আমি পাঁপতাক্ হইৰ এবং আমারও বিষ্ভা বিফল হুইবে।, 
অপিচ দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী, আশ্রিত, সাধু ও অনাথ গ্রভৃতি যাহারা তোমার 

নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকে তুমি নিজের আত্মীয় স্বজনের মত স্বীয় ওষধের 
দ্বারা চিকিৎসা করিবে,২-তাহাতে তোমার ভালই হইবে। আর পশ্ত পঙ্গীকে যাহারা বধ করে 

তারদৃশ ব্যাধ বা শাকনিক ও পতিত এবং যাহারা পাপ আচরণ করে, তাহাদের তুমি চিকিৎসা 
করিবে না। যদি এই সকল উপদেশ মাণিয়া চল, তাহা হইলে তোমার বিষ্ত! প্রকাশলা 5 করিবে, 

লোক সকল তোমার বন্ধু হইবে এবং তোমার যশঃ, ধম” অর্থ ও কাম লাভ হইবে ১। 
ুশ্রতের অন্তান্ত অনুশাসন পূর্বে যাহা বণিত হইয়াছে তদনুরূপ। 

আমূর্বেদে উপনীত শিষ্যের অধ্যয়ন সম্বন্ধে মহধি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন _“ক্রান্ধ 
সুহ্ে বা প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকত্য সমাধানের পর দেবধি, গো. ব্রাহ্মণ) গুরু, বৃদ্ধ 

সিদ্ধ ও আচর্যগণকে নমস্কার করিবে। তারপর সমতল ও পবিত্রস্থানে স্বচ্ছন্দতাবে উপবেশন 

করিয়া অভির্নিবেশ সহকারে ্রশ্ষুটন্বরে ক্রমান্ুযায়ী সুত্রসকল আবৃত্তি করিতে থাকিবে। 

অন্তর অধীত বিষয়ের তত্বার্থ সম্যক্রূপে অধিগত করিয়। স্বদোষপরিহার ও পরদোষ 

প্রমাণের জন্ত মধ্য, অপরাহ্ন ও রাত্রিতে সেই মকলের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে থাকিবে। 

উপনীত শিষ্বের অনধ্যায় সম্বন্ে, মহধি সুশ্খত আদেশ করিয়াছেন,__“কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, 
চতুর্দশী ও অমাব্ত। এবং শুক্ুপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী ও পৃণিমা তিথিতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। তত্থির 
প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যায়, বি্্যুৎপাঁত বা অকালে মেঘগর্জন হইলে অধায়ন বন্ধ করিবে। 
এতস্তিন্ন আত্মীয় স্বজনের, রাষ্ট্রের ও রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ; এবং শ্ুশান, 

যান, বধ্যভূমি ও যুদ্ধক্ষেত্র গ্রভৃতি স্থানে ও মহোত্সবে কিংবা অনিষ্ট লক্ষণ সকল দর্শন করিলে 

ব ব্রাহ্মণের! যে সকল দিনে অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনে এবং অশ্ুচি অবস্থায় অধ্যয়ন 
নিষিদ্ধ ২। 

১। “মদনুমতস্থানগমনশয়নাসনভোজনাধায়নপরেণ মতপ্রিয়হিতেমু বতিতবযমতোহগ্থ! তে বতর্মানন্তাধমে| 

ভবহ্যফলাচ বিগ্য। নচ প্রাকাশ্যং প্রাপ্পোতি অং বা তয়ি সম্যগ্ত'মানে যদ্যধাদর্শীস্তামেনোভ।গ ভবেয় মফলবিদ্তশ্চ। দ্বিজ 

গরদরিপ্রমিত্র প্রব্রজিতোপন তসাধ্বনাথানামুপগতানাং চাত্মবান্মবানামিব স্বভেষজেৈঃ প্রতিকত ব্যমেবাসাধুভবতি। ব্যাধ 

শাকুনিকগতিত পাপকারিণীং নচ প্রতিকর্তবযমেবং বিদ্যা প্রকাশতে মিত্রযশোধর্ঘকামা-্ প্রার্গোতি। হত" 
সুত্রস্থান ২য় অধ্যাঁয়। 

২।» “কলা কৃতক্ষণঃ গ্রাতরুথ।য়োপচাষং বা কৃত্বাবশ্যকমূগণ্প,শ্যোদকং দেবধিগ ত্রাঙ্গণস্ুরুবৃদ্ধাচার্য্েভ্যোন মন্কৃত্য 

মে গুচৌ . দেশে হুখোঁপবিষ্টো মনঃপুরংসরাভিরান্তিঃ হুত্রমনুক্রমেন্ পুনঃপুনরাবরয়েদ,ছ্া। সমাগনুপ্রবিষ্ঠর্থততং 

স্বদৌষপরিহীরায় পরদৌয প্রমানার্ঘমেবং মধাদিনেহপরাহ্ছে রা ত্রৌচশঙ্দদপরিহাপরন্নধ্য়নমভ্যস্তেদিতি | চ. বি. ৮ অ.। 

১। প্কৃষেইষ্টমী তনলিধনেহহনী দ্ব, 
. কৃফ্চেতয়েপোবমহর্থি সন্ধাম্। 

লি 



৬৪৮ ট্রভারতী [২যবর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

আমুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! পূর্বে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু পূর্বে কি ছিল, তাহা 

বতমান আমুবেদ অধ্যয়ন অধ্যাপন! দ্বারা কিছুমাত্র অবগত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। 
তখনকাঁর কালে যে সকল বিদ্যা্থী আমুর্বেদ অধ্যয়ন করিত আর যে সকল অধ্যাপক আমুর্ধেদের 
অধ্য(পনা করিতেন, এতছৃভয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়, এই প্রবন্ধে পাওয়া যাইতে পারে। ধাহারা 
পরকীরতাবে তাবিত না হইলে ভারতের কল্যাণ সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদের প্রতি বিনীত 
নিবেদন, একবার প্রাচীন মহ্্ষিগণের অন্থশ।সন বাক্যগুলির গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিবেন । 

০. টন? লা ও পন | পপ পসরা আজ পপ জা পাপ পপ পাপ শী ক পপ পাপ সপ আপ পপ পপ পপ পা 

অকাল বিছ্যুৎস্তনযিত্ব ঘোষে, 

স্বতন্ত্র রাষট্ক্ষিতি পব্যথায-& 

শ্মশানযান। গ্ভতনাহবেধু 

মহোৎনবৌৎপাতিক দর্শনেষু 

নাধ্যেয় মন্যেযু চ যেযু বিপ্রা_ 

নাধীয়তে নাশুচিনাচ নিতান্॥ শু-নু ২ অ. 



বৈশেধিক ও বিজ্ঞানবাদ (১)% 
শ্রীবটকৃষ্ঃ ঘোষ ' 

বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদের মত পরম্পর সম্পূর্ণ বিরোধী ছুইটি দার্শনিক মতবাদ আর 
কোথাও পাওয়া যাইবে কিন! সন্দেহ। বিজ্ঞানবাদী বলেন, বস্তবিষয়ক বিজ্ঞান আছে কিন্ত 
বাস্তব পদার্থ কিছু নাই। কিন্তু বৈশেধিকের প্রথম কথ] হইল, বস্ত আছে বলিয়াই জ্ঞান 
সম্ভব,__বস্ত ব্যতিরেকে বিজ্ঞান কখনই সম্ভব হইত না। এই মতে বিজ্ঞান বস্তসাপেক্ষ, কিন্ত 
বস্ত বিজ্ঞাননিরপেক্ষ । বস্তকে বিজ্ঞাননিরপেক্ষ করিয়।ই বৈশেষিক সন্তুষ্ট হন নাই; তিনি 

আরও বলেন, বন্থাবলীর পরম্পরের মধ্যেও আন্তরিক কোন যোগ নাই--প্রত্যেক ভ্ব্যই 
একটি বিশেষ ; এই জন্যই এই মতবাদ বৈশেষিক নামে পরিচিত। কিন্তু টেবিল চেয়ার প্রভৃতি 

প্রত্যেক বগ্তই, যে একটি বিশিষ্ট “দ্রব্য*-_তাহা অবশ্ত নহে। বৈশেবিকের “দ্রব্য” হইল সম্পূর্ণ 
রূপে স্বপ্রতিষ্।_দিক্ (599০০) ও কালের আশ্রয়ও যাহার প্রয়োজন হয় না। দিক্ ও কাল 

সেইজন্য ঠবশেবিক মতে ছুইটি দ্রব্য মাত্র, ভ্রব্যাধার নহে। কিন্তু যাহা দিক ও কালের অতীত 

তাহা হয় অণোরণীয়ান্ ন1 হয় মহতো মহীয়ান্ 1 হইতে বাধ্য ! বৈশেষিকী দ্রব্যগুলি বাস্তবিকই 
সেইরূপ, _ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। বিশ্বপ্রপঞ্চ বৈশেষিক 

মতে এই দ্রব্যাবলীর বিবিধ সমন্বয়ে গঠিত। বৈশেষিক মত সম্বন্ধে আর যাহ জ্ঞাতব্য তাহা 
শান্তরক্ষিত স্বয়ং পূর্বপক্ষীর হুইয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :-- 

ক্ষিত্যাদিভেদতো ভিন্নং নবধা দ্রব্যমিষ্যতে | 

চতুঃসংখ্যং পৃথিব্যাদি নিত্যানিত্যতয়া দ্বিধা ॥ ৫৪৯ ॥ 
অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি দ্রব্য নয় প্রকার; তন্মধ্যে প্রথম চাঁরিটি (ক্ষিতি, অপ, অগ্নি, বায়ু) আবার 
নিত্যতা! ও অনিত্যতা ভেদে ছুই প্রকারের। এই দ্বৈবিধ্য কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 
বলা হইতেছে £-- 

8 নিরহারার ইষ্টাঃ প্রমাঁণবঃ | 

অনিত্যা যে তদাগ্থৈস্ত প্রারন্ধাস্তে বিনাশিনঃ ॥ ৫৫* ॥ 
অর্থাৎ পৃথিব্যাদি যে সকল পরমাণু মুল পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে (তাহা নিত্য ); এবং 
সেই নিত্য পরমাণু যে সকল পদার্থের আদি তাহ হইল অনিত্য, আরন্ধ ও বিনাশশীল। 
যাহা আরন্ধ (01121596115 20 ৪০৮৮1 ) তাহা! অনিত্য হইতে যাইবে কেন? এ 2 

উত্তর, যাছাই হেতুমান তাহাই অনিত্য ( হেতুমদনিত্যমিতি ্ায়াৎ )। 
*.01800010 3958. 2101110 13611081710) 1,60৮, 550010. 991$69, 2০, 1, 

1 1250166 01 12150159110191--]1711152119) 08017098 0£ 1110191 11111950121), 0, 229, 

স্পস্ট, 



৬৫ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখা 

বৌদ্ধ এইবার ক্ষিত্যাদি গ্রথম ব্য চতুটয় অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন £- 
তত্র নিত্যান্ুরূপাণামসত্বমুপপাদিতম্। 

নিঃশেষবস্তবিষয়ক্গণত্গ্রসাধনাৎ ॥ ৫৫১ ॥ 

অর্থাৎ, পরমাণু গ্রভৃতি নিত্যবস্তর অসবব পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ দেখান হইয়াছে যে 
এমন কোন বন্তই নাই যাহা ক্ষণভু্লী নহে। পৃথিব্যাদি যে সকল নিত্য পরমাণুর কথা বলা 

হইয়! থাকে সেগুলিও অশেষ বসন্ত বলিতে যাহা বুঝায় তাহারই অন্তর্গত ( অশেষবস্তব্যাপিনঃ )। 
সুতরাং বন্তমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে পৃথিব্যাদি পরমাণুও 
ক্ষণিক। যাহ] কিছু সৎ, তাহ! ক্ষণিক না হুইয়া পারে না, কারণ যাহ! অক্ষণিক তাহা ক্রমিক 

বা যুগপৎ কোন কার্যই সম্পন্ন করিতে, না পারায় তাহার অসত্বই টানি হয়। * পরমাণুর 

নিত্যত্বের অপর বাধক প্রমাণ এই £-_ 
নিত্যত্বে সকলাঃ স্থলা জায়েরন্ সকদেব হি। 
সংযোগাদি ন চাপেক্ষ্যং তেষামস্ত্যবিশেষতঃ ॥ ৫৫২ ॥ 

অর্থাৎ, পর্বতাদি স্থূল বস্তুর কারণস্বরূপ এই পরমাণু যদি নিত্য হয় তবে পর্বতাদি সকল বস্ত 

এক সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া! যাওয়। উচিত, কারণ নিত্য পরমাণুর সংযোগাদি কোন কিছুরই 

মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন থাকিতে পারে ন|।-_পূর্বপক্ষী বলেন পর্বতাদির কারণ হুইল 
পরমাণু), 'এখন্ত এই পরমাণু যদি নিত্য হয় তবে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে 
গরমাথু হইল পর্বতাদির সম্যক কারণ, যে-হেতু যাহ! নিত্য তাহা কোন বিষয়েই অপর কিছুর 

মুখাপেক্ষী হইতে পারে না। কিন্তু পরমাণু যদি পর্বতাদির সম্যক কারণই হয়, তবে 

পর্বতাদি সকল বসব এক সঙ্গেই উৎপন্ন হুইয়া যাওয়া উচিত! আর সমগ্র কারণ সব্বেও 
যদি উৎপত্তি না] ঘটে তবে স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তর উৎপত্তি কোন মতেই সম্ভব নহে। 

পূর্বপক্গী কিন্তু বলিতে পারেন যে কারণ তিন প্রকার,_সমবায়িকারণ, 

অসমবায়িকারণ, এবং নিমিত্তকারণ। যাহা! যে কার্ষের সহিত সমবেত হয় তাহাই 
সেই কার্ধের সমবায়িকারণ ; কার্ধের সহিত সমবেত না হুইয়াই যাহা কারণভাৰ গ্রাপ্ত 

হয় তাহা হইল অসমবায়িকীরণ, -- যেমন অবয়বিদ্রব্যের উৎপাদে অবয়বসংযোগ ; 
অপর সকল প্রকারের কারণ হইল নিমিত্তকারণ। গুুতরাং বুঝা! যাইতেছে যে পরমাণু হইতে 

দ্রব্যোৎপাঁদ হয় বলিয়া যে সংযোগাদ্ির কোন প্রয়োজন নাই তাহা নহে; অতএব বৌদ্ধের 
যুক্তি অসিদ্ধ। 

এই আপত্তি আশঙ্ক! করিয়াই শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন “সংযোগাদি নচাপেক্ষ্যং” ইত্যাদি। 

যদি সংযোগাদিদ্বারা পরমাণুতে কোন বিশেষত্বের উদ্ভব হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে 
, পরমাণু সংযোগাদির মুখাপেক্ষী! কিন্ত পরমাণুর নিত্যতাবশতঃ কোন বাহ্বস্ত যখন তাহাতে 

* কমবপীলের ভাষা এখানে অদ্ুতঃ- -“অক্ষণিকন্ত যৌগপস্াত্যামর্ি্াবিরোধাৎ”। ধরিয়া লইতেছি ্ 
“যৌপত্াত্যাম্” একটি 61111010 28৪1. 



আষাঢ়, ১৩৪৭ ] বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদ ৬৫১ 

কোন বৈশিষ্ট্য লঞ্চার করিতে পারে না তখন পরমাণু সংযোগাদির মুখাপেক্ষী হইবে কিরপে ? 
তাঁহার উপর ইছাও দেখ! যায় যে শরীর গৃহ প্রভৃতি স্থল পদার্থ ক্রমান্বয়েই উৎপন্ন হয়, যুগপৎ 
হয় ন|। 

অবিদ্ধকর্ণ পরমাণুর নিত্যত্ব গ্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন £--পরমাণুর যাহ! উৎপাদক 

তাহাতে সন্বস্তর ধর্ম থাকিতে পারে না, কারণ তাহা শশশ্ঙ্গাদির মত সত্বপ্রতিপাদক প্রমাণের 

বিষয়ই নছে। দ্ুতরাং পরমাণুর উৎপাদক কোন কারণ থাকিতে পারে না। পরবর্তী কারিকায় 
এই আশঙ্কার কথাই বল! হইয়াছে ₹- 

সদ্ধর্মোপগতং নোচেদণুৎপাদকমিষ্যতে। " 

* বিদ্যমানোপলল্তার্থপ্রমাণাবিষয়ত্বতঃ ॥ ৫৫৩ ॥ 

অর্থাৎ, যদ্দি বলা যাঁয় যে পরমাণুর যাহা উৎপাদক তাহাতে সধত্তর ধর্মই নাই, যে-হেতু 
তাহা বিদ্যমান বস্তর উপলল্ধ্র্থে প্রধুক্ত প্রমাণের বিষয়ই নহে, তবে উত্তর £-- 

নাসিদ্বেদৃগ্ঠিতে যেন কুবিন্দাদ্যণুকারণম্। 

*  পরমাহাত্মক1 এব যেন সর্বে পটাদয়ঃ ॥ ৫৫৪ ॥ 

অর্থাৎ দেখাই তে যায় যে তন্থবাঁয়াদদি পরমাণুর উৎপত্তির কারণ, কারণ পটাদি বস্ত 

যে অথাত্বক সে-বিষয়ে পূর্বপক্ষীর তো কোন সন্দেহ নাই !--তস্থবায়াদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কের্বল 
মাত্র পটাদির উৎপাদক হইলেও যে প্রকৃত পক্ষে পরমাণুরও উৎপত্তির কারণ তাহা পরে দেখান 
হইবে। 

উপরস্ত, পরমাণুর যাহ] উৎপাদক তাহাই যে কেবল প্রমাণের বিষয় নহে--এ-কথাও 

“ঠিক বলা যায় না, কারণ যাহা অত্যন্ত বিপ্রকষ্ট দেশ ও কালের অন্তর্ত তাহার প্রতি প্রমাণ 
গ্রয়োগ করা সম্ভব না হইলেও তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে ( মত্তাবাবিরোধাৎ)। ছুতরাং 

ূ্বপক্ষী যদি বলেন যে পরমাণুর যাহা উৎপাঁদক তাহাই কেবল প্রমাণের অতিরিক্ত তবে তাহার 
যুক্তি অন্ততপক্ষে অনৈকাস্তিক ।__ইহাই দেখাইবার জন্ত পরবর্তা কারিকায় বল! হইতেছে £-. 

সদগ/হকপ্রমাভাবান্ন বা সত্তা প্রসিধ্যতি। 
প্রমাণবিনিবৃত্ৌ হি নার্থাতাবেহস্তি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৫৫ ॥ 

অর্থাৎ, কোন বস্তর সত্তানিধণারক প্রমাণ ব্যতিরেকে সেই বস্তর অস্তিত্ব সিদ্ধ না হইতে 

পারে; কিন্তু সেই জন্যই ষে প্রমাণাভাৰ বশতঃ অস্তিত্বাভাবও নিশ্চিত--এ-কথ। বলা যায় না। 

« এইব্ূপে কারণদ্রব্যের ( পরমাণুর ) খণ্ডন করিয়া শাস্তরক্ষিত পরমাণু হইতে উৎপন্ন 
দ্রব্যাবলীর খগ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন $- 

তদারব্বত্ববয়বী গুণাবয়বভেদবান্। 

নৈবোপলভ্যতে তেন ন সিধ্যত্যপ্রমাণকঃ ॥ ৫৫৬ ॥ 
অর্থাৎ, বস্তরূপে যাহা উপলব্ধ হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি গুণ ও অবয়বের সমষ্টি 

মানত; সেই গুণাবলী ও অনয়বসমূহ হইতে পৃথক কোন আরব ( ০০221205109 ) অব্জবীর যখন 
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কোন সাক্ষাৎ পাওয়। যায় না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপ অবয়বী অপ্রমাণিত এবং 

অসিদ্ধ।--পটাদি অবয়বী দ্রব্য কখনও শুক্লাদি গুণ এবং তত্বাদি অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে 
দেখা যায় না? সুতরাং গুণাঁবলী হইতে পৃথক কোন দ্রব্যের যখন উপলব্ধি ঘটিতেছে না তখন 

গুণ হইতে পৃথক কোন গুণীর বিচারও ব্যর্থ২__অবয়ব ও অবয়বীর বিচারও তন্রপ।--পরবর্তা 

কারিকাদ্ধয়ে উদ্দ্যোতকর তাঁবিবিক্তা্দির বিরুদ্ধ যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে) তাঁহাদের মত এই যে, 

বৌদ্ছধের প্রদশিত উপরোক্ত যুক্তি হইতে প্রমাণিত হয় না যে গুণ ও অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন 
বস্তর অস্তিত্ব নাই ৫-_ 

ননৃপধানসম্পর্কে দৃশ্ততে ক্ষটিকোপলঃ | 

তন্্রপাগ্রহণেপ্যেবং বলাকাদিশ্চ দৃশ্তাতে ॥ ৫৫৭ ॥ 

কঞ্চকান্তরিতে পুংসি তন্রপাগ্গতাবপি। 

পুরুষপ্রত্যয়ে দৃষ্টো রক্তে বাসসি বন্ত্রধীঃ ॥ ৫৫৮ ॥ 
অর্থাৎ, উদ্দ্যোতকরাদির মতে গণ হইতে পৃথক্ গুণীর উপলব্ধি ঘটিয়! থাকে। শ্তক্ুতা 

হইল ক্ষটিকের গুণ , কিন্তু অপর কোন বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ শুরুতা যখন আর উপলব্ধ হুয় না 
তখনও কিন্তু ক্ষটিকটির উপলব্ধি ঘটিতে থাকে । অল্নান্ধকার রাত্রিতে বলাকা'-শ্রেণী যখন উড়িয়া 

যায় তখন পক্ষীগুলির শ্বেতবর্ণ আর দৃষ্টি গোচর হয় না, কিন্তু পক্ষীগুলিকে বেশ বুঝিতে পারা 

যায়। আগুল্ফলঘ্িত পরিচ্ছদে শরীর আবৃত থাঁকিলেও মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা যায়, যদিও 

তাহার গায়ের রং কি তাহ বলা যায় না। বস্ত্রের আদিম রংটি কষায়কুস্কুমাদি অন্ত কোন রং 

দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বস্ত্রজ্ঞানের কোন ব্যাঘাত ঘটে কি?--গুণ ও গুণীর 

পার্থক্য যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহা ইহা! হইতেই বুঝা! যাইবে। অঙ্ুমানের দিক,হইতেও তাহা প্রমাণ 

করিবার জন্ত পূর্বপক্ষী এইবার বলিতেছেন :-- 
রূপাদীন্দীবরাদিত্য একান্তেন বিভিগ্যতে । 

তেন তন্ত ব্যবচ্ছেদা চৈত্রাদেশ্চ তুরঙগমঃ ॥ ৫৫৯॥ 

ক্ষিত্যাদিরূপগন্ধাদেরত্যন্তং বা বিভিছ্াতে। 

একানেকবচোভেদাচ্চন্দ্রবক্ষত্রভেদবৎ ॥ ৫৬* ॥ 
অর্থাৎ, পদ্পুষ্পাদি হইতে এ পুষ্পাদির রূপ সম্পুর্ণ বিভিন্ন--রূপাদি দ্বার! পুষ্পাদি ব্যবচ্ছিন্ন 

(৫1761610800 ) হইয়া থাকে মাত্র। আরোহীর দ্বার! অশ্বও এইরূপে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়! থাকে, 

কিন্ত সে-জন্য কেহই মনে করে না যে অশ্ব ও আরোহী অভিন্ন। এই রূপেই ক্ষিতি, অপ 
তেজ ও বায় হইল রূপ, রস গন্ধ ওম্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার উপর আরও 
বিবেচ্য এই যে ক্ষিতি, অপ. প্রভৃতি হইল একবচান্ত শব, কিন্তু রূপরসগন্ধ স্পর্ণ হইল বহ- 
বচনাস্তঃ হ্ুতরাং এই দিক হইতেও গুণ ও গুণীর পার্থক্যের অবকাশ রহিয়াছে। এই' 

পার্থক্য যে কিরূপ তাহা একবচনান্ত “চন্দ্র” এবং বহবচনাস্ত “নক্ষত্রাবলীর” তুলনা করিলেই 
বুঝ! যাইবে। চন্ত্ও একটি নক্ষত্র, কিন্তু সেইগন্ত “নক্ষক্রাবলী” : বহছুবচনান্ব বলিয়া “চর” 
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বহবচনাস্ত নহে। গতরাং নক্ষতত্ব সত্বেও চন্দ্রের একটি একান্ত বৈশিষ্ট্য ম্বীকার করিতে 

হইবে।__এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার্য। পূর্বপক্ষী এইবার 
দেখাইবেন যে অবয়ব ও অবয়বীর তেদও অস্বীকার করিবার উপায় নাই £-- 

বিভিন্নকতৃপিজ্যাদেভিননৌ তন্তপটোৌ তথা। 
বিরুদ্ধধর্মযোগেন স্তম্তকুস্তাদিভেদবৎ ॥ ৫৬১॥ 

অর্থাৎ, সুত্র ও বস্ত্রের কতণ ও শক্তি যখন বিভিন্ন তখন স্বীকার করিতে হুইবে 
যেহুত্র ও বস্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যদিও বল] হইয়া 'থাকে যে হ্ুত্র হইতেই যখন বস্ প্রস্তত 
হয় তখন এতদ্বয়ের কোন পার্থক্য নাই। সুত্র ও বস্ত্রের ধর্মাবলী যখন বিপরীত তখন 
্তস্তভ ও কুস্ভতের মধ্যে যে-রূপ ভেদ, স্থত্র ও বস্ত্রের'মধ্যেও সেইরূপ ভেদ স্বীকার করিতে 

হইবে। সুত্র হইল যোধিৎকৃত, কিন্তু * বস্ত্রকার হুইল তন্তবায়) বস্ত্র শীত নিবারণ 
করিতে পারে কিন্তু সুত্র তাহা পারে না) বস্ত্রোৎপত্তির পূর্বেই স্থত্তরের উপলব্ধি ঘটিয়! থাকে, 
এবং স্ত্রের উপর তন্তবায় পরিশ্রম না করিলে বস্ত্রোৎপত্তি কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। সুত্র 
ও বন্ত্ের অনন্যত্ব কিরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে ?__এইবূপে অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত 

হইল যে অবয়বী হইতে অবয়ব পৃথক। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে :- 
স্থলার্থাসংতবে তু স্তা ্নৈৰ বৃক্ষাদিদর্শনমূ। 
অতীন্দ্রিয়য়াধুনাং নচাণুবচনং তবে ॥ ৫৬২॥ 

সথলবস্তব্যপেক্ষে। হি সুন্ধোহ্থস্তথোচ্যতে। 
স্থলৈকবস্ত,ভাবে তু কিমপেক্ষান্ত হুম্মতা ॥ ৫৬৩॥ 

অর্থাৎ হুঙ্জ পরমাণু হইতে পথক কোন স্থুল পদার্থ যদি না থাকে তবে বৃক্ষাদি 
যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! কিরূপে সম্ভব হয়? সেরপ ক্ষেত্রে 'অণু বলিয়া কোন শবও 
সম্ভব হইত না, বিশেষ যখন পরমাণু ইন্ত্রিয়ের অতীত। , বাস্তব স্থল পদার্থের সহিত 

তুলনা! সম্ভব বলিয়াই পরমাণুর স্তায় অতিস্ম্্র পদার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন 
স্থল পদার্থই যদি না থাকে তবে কিসের সহিত তুলনায় পরমাণুকে নুঙ্্ম বল! হইবে? 

_"ম্লতরাং অবয়ব ছইতে পৃথক অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে ।__বৌদ্ধ এইবার 
প্রতিবাদ করিতেছেন $-- 

নম্থ রক্তাদিরপেণ গৃহান্তে স্কটিকাদয়ঃ | 

ন চ তব্রপতা তেষাং শ্বপক্ষক্ষয়সঙ্গতেঃ ॥ ৫৬৪ ॥ 

অর্থাৎ, স্ফটিকাঁদির সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন তাহাদের গুণ উপলব্ধ না হইলেও 
তাহাদের উপলব্ধি হয়-_একথা অসিদ্ধ, কারণ প্রটিকাদির এরূপ জ্ঞান হইল প্ররূত পক্ষে 
্রান্তজ্ঞান। বলাকাশ্রেণীকেও যে অন্ধকারে কুষ্ণবর্ণ মনে হয় তাহার কারণ বলাকাশ্রেণীর 

প্রকৃত রপ তখন আমাদের চোখে পড়ে না। এইরূপ ত্রান্তজ্ঞান আশ্রয় করিয়া কিরূপে গুণ ও 

গুণীর সম্বন্ধে বিচার করা যাইতে পারে? বলাকাশ্রেণীর প্রতীয়মান কৃষ্ণবর্ণ যদি পূর্বপক্ষী 
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তাত্বিকজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করেন তৃৰে তত্ধারা তিনি দ্বপক্ষই ্ষু্ করিবেন । কারণ তাহা! 
হইলে আর এ দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া এরূপ কথা বলা চলিবে ন' যে বন্তর রূপের গ্রহণ না 
হইলেও বন্তর গ্রহণ হইস্া থাকে 

ূর্বপক্ষী এখন বলিতে পারেন, রক্তজবাদির সানিধ্যেই যে শরিক ৮ হয় তাহা 
নহে) অপর পদার্থের অনবস্থিতিস্থলেও ক্ফটিকের উপলব্ধি ঘটে । একথার উত্তর - 

তন্্রপব্যতিরিজ্শ্চ নাপরাস্মোপলভ্যতে | 

. 'ন চান্তাকারধীবেদ্যা যুক্তান্তেহতিগ্রসঙ্গতঃ ॥ ৫৬৫ । 

অর্থাৎ রক্তজবার রংটি ভিন্ন ক্ষর্টিকে আর কিছু উপলব্ধ হইতেছে না। তাহা *হইলে 
কি স্বীকার করিতে হুইবে যে ক্ফ0টিকের উপলব্ধি নির্ভর করে তাহা হইতে পৃথক আর একটা 

দ্রব্যের রক্তজবার- অনুভূতির উপর? কিন্ত ূর্বপ্ষীও বলিতে পারেন ন1 যে একবস্তর উপলব্ধি 
অপর এক বস্তর অনুভূতির উপর নির্ভর করে, কারণ তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ অবশ্যন্তাবী। 

একথাও যদি ধরিয়! লওয়া যায় যে বস্ত যে-প্রকারের তদ্দিষয়ক জ্ঞান সে-প্রকারের না 

হইতেও পারে_-তাহা হইলেও যে পূর্বপক্ষীর কথা শিদ্ধ হইতে পারে ন! তাহাই দেখাইবার জন্য 

বল! হইতেছে £-_ 

শুর্লাদয়স্তথ! বেগ্ভা ইত্যেবং চাপি সংভবেৎ। 

তম্মাপ্তাস্তমিদং জ্ঞানং কম্ধুপীতা দিবুদ্ধিবৎ ॥ ৫৬৬ ॥ 

অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে ইহ্ধও সম্ভব যে শুরু বস্তটি উপলব্ধ হয় না, উপলব্ধি হয় কেবল 

শুক্লা বর্ণের! গুণিপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (স্ষটিকের ) এই শুরু বর্ণই হুয়তো৷ রক্তপুণ্পের 

সান্নিধ্যে রক্তরূপে প্রতিভাত হয়! সুতরাং গুণ হইতে পৃথক গুণিপদার্থর সিদ্ধি হইল 
কিরপে? ম্বতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্খের পীতত্ববুদ্ধির মত গুগপদার্থ হইতে পূথক্ 

গুণিপদার্থের বুদ্ধিও ত্রান্তজ্ঞান।-_-পূর্বপঞ্ষী (৫৫৮ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে 

মানুষের সর্বাঙ্গ বন্তাচ্ছাদদিত থাকিলেও আচ্ছাদিত জীবটিকে মানুষ বলিয়া চেনা যায়। 

কিন্তু তাহাও হুইল জল্পনা (৪1559) মাত্র, প্রত্যক্ষল্তান নহে) উপরস্ত এ প্রকারের জ্ঞান 
অন্পষ্ট :-- | 

কঞ্চকান্তর্গতে পুংসি ন জ্ঞানং ্বান্থমানিকম্। 
তদ্ধেতুসন্নিবেশস্ত কঞ্চুকপ্ঠোপলত্তনাৎ ॥ ৫৬৭ | 

অর্থাৎ, বস্তাচ্ছাদদিত পুরুষ সম্বন্ধে যে বুদ্ধি জন্মায় তাহ! অনুমান মাত্র, জ্ঞান নহে; 

কারণ সে-ক্ষেত্রে যাহা! উপলব্ধ হয় তাহা হইল এ আবরণ, যাহা সেই আহ্মানিক মনুষ্যুটির 
দ্বারা বিশেষ তাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। " স্থৃতরাং এই প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষভ্ঞান বলাই 
যাইতে পারে না।-পূর্বপক্ষী আরও বলিয়াছেন ষে বস্ত্র ঞ্জিত হইলেও বন্তক্তান কখনও কু 
হয় না? একথার উত্তর £-_ র , | 
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কষায়কু্কুমাদিভ্যো বস্ত্রে রূপান্তরোদয়ঃ | 

পূর্বরূপবিনাশে হি বাসস; ক্ষণিকর্তৃতঃ ॥ ৪৪৮ ॥ 

অর্থাৎ, কষায়বুস্কুমাদির দ্বারা যে বস্ত্রে নব রূপের উদ্ভব হয় তাহা যথার্থ) কিন্তু 
ক্ষণিকত্ববশতঃ বন্ত্রমাত্রেই তো প্রতিক্ষণে নষরূপ গ্রহণ করিবেই ! তদ্বারা কি বন্ত্রে কোন, 
স্থিরসত্তা গ্রমাণিত হয়? ক্ষণিকত্ববশতঃ বস্ত্রের পূর্বেকার শুক্লাদিরূপের বিনাশ ঘটিলে অপর 
শক্তির বলে নূতন রূপাদির উত্তব হয়, এবং প্রত্যক্ষদ্বারা তাহা গৃহীত হইলে তৎপরে 
এই প্রকারের ভ্রান্ত (সাংবৃত ) জ্ঞান জন্মায় যে পূর্বের বন্ত্রই যথোচিত বৈশিষ্ট্যুক্ত হইয়া 
এখনও বতমান রহিয়াছে। প্ররুতপক্ষে কিন্ত রপপরিবত'নের পৃর্বে বা পরে কোন অবস্থাতেই 
যে কোন বস্ত্রের প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না তাহ বলাই বাহুল্য! 'সতরাং এই দৃষ্টান্ত সহযোগে 

ূর্বপক্ষী বন্্রাদির মধ্যে স্থিরসত্ব কোন গুণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারিবেন না. অতএব 
পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না। 
অনুমানপ্রমাণ রূপেও তাহা অগ্রাহ, কারণ প্রামাণ্য বিষয়টি এখানে ' পূর্বেই প্রত্যক্ষীককৃত 
হইয়াছে ) উপরস্ত তাহ! অলৈঙ্গিক (110% 2101)1611611911)16 9 112115 01 11167151106 ) ।, 

--পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন যে বস্ত্রের শুক্লাদিরূপ যদি না থাকে তবে রঞ্জিত 
বন্ত্র ধৌত করিলে তাহার শ্বেত বর্ণ ফিরিয়া আসে কেন? ইহার উত্তর ৫ 

পুনর্জলা দিসাঁপেক্ষাত্বন্মাদেবোপজায়তে। 

রূপান্রপান্তরং শুরুং লোহাদেঃ শ্বামতাদিবৎ ॥ ৫৬৯ ॥ 

অর্থাৎ, যে শুক্ুবর্ণ ফিরিয়া আসে তাহা পূর্বের শ্বেতবর্ণ নহে) এখানে জলাদির 
সংস্পর্শে তৎসাপেক্ষ আর একটি শুক্লবর্ণ জন্মলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এখানে যাহা ঘটে 

তাহ! হইল এক রূপ হইতে রূপাস্তরের উৎপত্তি, অগ্নিসংস্পর্শে শ্যাম লৌহ ভাম্বর হুইয়া 

উঠিয়া গুনরায় যেমন শ্যামতা প্রাপ্ত হয়। ৃ 

কিন্ত কি করিয়া জানিব যে রূপান্তরেরই উৎপত্তি হইতেছে, পূর্ববূপ ফিরিয়া 
আলিতেছে না? ইহাঁও তো! হইতে পারে যে বন্ধা্দির পূর্বরূপ কিয়ৎকাঁলের জন্য অতিভ্ভূত 
থাকে মাত্র, এবং পরে সেই অভিভবের অতাৰ ঘটিলে পূর্ববূপ পুনরায় উপলব্ধ হইতে থাকে ! 
একথার উত্তর 2 

তাদবস্থ্যে তু রূপন্ত নান্ঠেনাতিতবে। তবেখ। 
্রাক্তনানভিভূতন্তস্বরূপত্তান্থবতনাৎ ॥ ৫৭০॥ , 

' অর্থাৎ, 'বস্ত্াদির রূপ যুদি তদবস্থই থাকিবে তবে তাহার অভিভব ঘটে কি 
করিয়া? 'অভিভক বলিতেই কি পূর্বাবস্থার পরিবত'ন বুঝায় না? প্রাক্তন রূপের অনতিভব 
বলিতে বুঝায় স্বরূপেন্কুই অনুবতন।-_পূর্বে (৫৫৯ সংখ্যক কারিকাঁয়” বলা হইয়াছিল যে 
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“ইন্দীবরন্ত রূপম” এই প্রকারের বাক্যপ্রয়োগ হইতেই বুঝা যায় সে বন্ত ও বন্তর রূপ 
বিভিন্ন । এক্ষণে তাহার উত্তরে বল! হইতেছে £-- 

যঠীবচনতেদাদি বিবক্ষামাত্রসংভবি | 

ততো ন যুক্তা বস্ত,নাং তত্ন্বরূপব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫৭১॥ 

অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তির বিবিধ প্রয়োগ সম্পূর্ণূপে মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেঃ 
নুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া বস্তর ম্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা সঙ্গত নছে।--যদি 

বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী ঝষ্ঠ্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ ঘটিত তাহা হইলে “ইন্দীবরস্ত রূপম্*__ 
এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ হইতে বন্তসিদ্ধি সম্ভব হইত। কিন্তু বিভক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে 

মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন, তাহা আদৌ বাহা বস্তর ভেদাদি মানিয়া চলে না। 
নুতরাং তাহা হইতে বন্তত্ব সিদ্ধ হুইবে কিরূপে1-_পরবর্তা কারিকাতেও পূর্বপক্ষীর যুক্তির 
অনৈকান্তিকত। গ্রদশিত হইয়াছে £-_ 

তথাহি ভিন্নং নৈবান্যৈ ষগ্নামস্তিত্মিষাতে | 
তেষাং বর্গশ্চ নৈবৈকঃ কশ্চিদর্থোইভ্যুপেয়তে ॥ ৫৭২। 

বৌদ্ধ এখানে বৈশেষিকের নিজের কথা হইতেই দেখাইতেছেন যে যী বিভক্তি 

প্রযুক্ত হইলেই যে গুণ ও গুণীর পার্থক্য স্বীকৃত হুইয়! থাকে তাহা নহে । বৈশেষিক নিজে 
স্বীকার করেন না যে ষট্পদার্থের * “অস্তিত্ব আবার একটি পৃথক্ পদার্থ, যদিও যটপদার্থের 
অস্তিত্বের কথা তিনি অনবরতই বলিয়া থাকেন। সেইরূপ পদার্থবর্গের কথাও বৈশেষিকদের 

মুখে স্তন! যায়, কিন্ত এক্ষেত্রে প্র” কি ষট পদার্থ হইতে পৃথক কোন বস্ত? কাজেই 
বাস্তব তেদ না থাকিলেও যখন বৈশেষিক বলিতে পারেন প্যটপদার্থের বর্ণ” ইত্যাদি, 
তখন «ইঙ্দীবরের রূপ” এই প্রকারের বাক্যপ্রয়োগ হইতে কিরূপে তিনি “ইন্দীবর” ও 

*ইন্দীবরের রূপ” এই উভয় বস্তর তেদ অনুমান করেন? বাক্যগ্রয়োগ যে কতখানি অবাস্তব 

হইতে পারে তাহা “দারা?” “সিকতা$” প্রভৃতি শব্ধ হইতেও বুঝ! যায়; এগুলি বহ্বচনাস্ত 
হইলেও তজজ্র[পিত পদার্থে বহুত্ের লক্ষণ নাই। 

বৈশেষিক এইবার যাহা বলিতেছেন ততগ্রতি বিশেষ মনোযোগ. দেওয়! দরকা'র। 
তিনি বলিতেছেন যে অস্তিত্ব নামক একটি সপ্তম পদার্থ তাহাদের দর্শনে প্রত্যক্ষভাবে 
না হইলেও পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করাই আছে, হুতরাং যটপদার্থের “অস্তিত্ব শ্বীকার 
করিলে তাহাদের মতের কোন হানি হইবে না £_ 

ষ্ড়তে ধমিণঃ প্রো! ধর্মাস্তেভ্যোইতিরেকিণঃ। 
ইষ্টা এবেতি চেৎ কোহয়ং সন্বন্বস্তন্ত তৈর্মতঃ ॥ ৫৭৪ 

* বৈশেধিকী বটপদার্থ হইল দ্রব্য, ওপ, কম? সামাঞ্ঠ, বিশেষ, সমবায়। বৈশেষিক মতে জগতের 
ধাহা কিছু সমস্ত এই বটপদার্ধের অন্তভূক্ত। 



আধাঢ়, ১৩৪৭ ] বৈশেধিক ও বিজ্ঞানবা? ৬%৭ 

দ্রব্যেতু নিয়মাদ্যুক্তা ন সংযোগো ন চাপরঃ। 

সমবায়োইস্তি নান্যশ্চ সংবন্ধোহঙীকতঃ পরৈঃ ॥ ৫৭৫ ॥ 

অর্থাৎ, এই যে যট্পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে সেগুলি হইল ধর্মী; হুতরাং 
তাহাদের অতিরিক্ত যট্ধর্মও অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। বৌদ্ধ কিন্তু উত্তরে প্রশ্ন 
করিতেছেন, তাহাই যদি হয়, তবে পদার্থ ও ধর্শাবলীর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ 

দুই প্রকারের হইতে পারে,_সংযোগ অথবা সমবায়। সংযোগের এখানে অবকাশ নাই। 
কারণ গুণবিশেষ হওয়ায় পদার্থাবলীর মধ্যে কেবল দ্রব্যের সহিতই সংযোগ সম্ভব, অপর 
পাঁচটি পদার্থের সহিত কিন্তু তাহা সম্ভবই নহে। পদার্থ ও ধর্মাবলীর সম্বন্ধ সমবায়াত্মকও 

হইতে পারে না, যে-হেতু অস্তিত্বের (তাঁব) ন্তায় লমবায়ও পূর্বপক্গী এক প্রকারের 
বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্ত সমবায়ের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ যদি সমবায়াত্মক হয় তাহা 

হইলে পদার্থের যট্সংখ্যকতা বশতঃ সমবায়ও আর একরূপ হইতে পারিবে না !--কমলশীল 
এই ছুরূহ কারিকাদয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে “পদার্ধপ্রবেশক” নামক এক বৈশেষিকগ্রন্থ হইতে 
একটি বচন, উদ্ধত করিয়াছেন :_এবং ধর্মেবিনা ধমিণামেষ নির্দেশঃ কৃতঃ” (অর্থাৎ 

ঘট পদার্থে কেবল ধর্মীগুলিকেই ধরা হইয়াছে, ধর্ম ধরা হয় নাই)। শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের 
কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাহারা এখানে যে বৈশেষিকদের কথ। বলিতেছেন 
তাঁহাদের মতে পদার্থের সংখ্যা ছিল দ্বাদশ-_ছয়টি ধর্মী এবং ছয়টি ধর্ম (ধর্সিরূপা এব যে 
ভাবাস্তে ষটপদার্থা ইতি প্রোক্তাঃ, ধর্মরূপাস্ত ষট.পদার্থা ব্যতিরিক্তা ইষ্টা এব--কমলশ্ীল )। 

পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে ধর্মধমিভাব ব্যতিরেকেও পদার্থের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে, তবে বক্তব্য £_ 

সংবন্ধাম্থপপত্তৌ চ তেষাং ধর্মো তবেৎ কথম্। 
তদুৎপাদনমাত্রাচ্চেদন্তেইপি ন্যন্তথাবিধাঃ ॥ ৫৭৬ ॥ 

অর্থাৎ, কোন সম্বন্ধই যদি না থাকে তবে কোন ধর্মীর যে কোন ধর্ম* আছে 
তাহাই বল] যাইবে না। আর যদি ধরা যায় যে বটপদার্থ হইতেই ধর্মের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং ধর্মী ও ধর্মের মধ্যে এই তছুৎপত্তি সম্বন্ধ বতর্মান, তাহা হইলে সেই সন্বসধ 
অন্তব্রও স্বীকার করিতে হইবে) অর্থাৎ কুণ্ড ও জল সম্বন্ধে বলিতে হইবে যে কু 
হইতেই জলের উৎপত্তি -যাহ! অবশ্তই অসম্ভব । 

তন্তাপ্যস্তিত্বমিত্যেবং বততে ব্যতিরেকিণী। 

বিভক্তিস্তম্ত চান্ধস্ত ভাবেইনিষ্ঠা প্রসজ্যতে ॥ ৫৭৭ ॥ 

অর্থাৎ, ষট পদার্থের অতিরিক্ত অস্তিত্প আর একটি ধর্ম স্বীকার করিলেই যে 
ূর্বপক্ষী রক্ষা পাইবেন তাহা নহে; অন্তিত্ও যখন একটি বস্তু তখন সেই অস্তিত্বের 

* গ্রণ রাখিতে হইবে যে এখানে অন্তিত্বূপ একটি বিশেষ ধমের কথা হইতেছে। 

৩৮৩ 



৬৫৮ প্রীাভারতী . [২য় বর্ষ, ১১শ সংখা 

আবার অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে হইবে | কিন্তু পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন যে ধর্ম হইতে পৃথক্ 

ধর্মী সন্বন্ধেই কেবল যষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দ্বুতরাং “অস্তিত্বের 
অস্তিত্ব বলিলেই স্বীকার করা "হইল যে এই ছুই অস্তিত্বের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে। 

কিন্তু একথার কি কোন অর্থ হয়? তাভার উপর আবার অস্তিত্বের অস্তিত্ব বলিয়াই শান্তি নাই-- 
তাহারও আবার অস্তিত্বের কথ! উঠিতে বাধ্য; কিন্তু তাহা! ছইল অনবস্থা দোষ। পূর্বপক্ষী 
যদি বলেন যে প্রয়োজন হইলে অনবস্থাও স্বীকার করিতে হইবে, তবে উত্তর £-. 

অন্তধর্মসমাবেশে প্রাপ্তা তত্র চ ধমিতা। 
দরব্যাদেরপি ধমিত্বম্মাদেব চ সংমতম্ ॥ ৫৭৮ ॥ 

অর্থাৎ অস্তিত্বের অস্তিত্ব, তাহার আবার অস্তিত্ব_এইকূপ করিয়া উত্তরোত্তর অস্ভিত্বা- 

বলীর যে অনস্ত শৃঙ্খল পাওয়া যাইবে তাহার প্রত্যেকটিই হইবে ধর্মী) কিন্ত তাহা! হইলে 
ধর্মীর সংখ্যা হইয়া পড়িবে অনস্ত, অথচ পূর্বপক্ষী বলেন যে ধর্মী বট্সংখ্যক (ষট পদার্থ )। 
পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ষট পদার্থের অস্তিত্ব বলিতে বুঝায় যে এই ছয়টি পদার্থই কেবল সেই 
প্রমাণের ঘারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে যন্্ার সদ্স্তর উপলব্ধি হয়) এবং ষট পদার্থ 

বিষয়ক বিজ্ঞানই হুইল পদার্থের উপলব্ধিযোগ্যতার প্রমাণ, কারণ এই বিজ্ঞান থাকিলে তবে 
পদার্থকে সৎ বলা যাইতে পারে। অতএব বল! যাইতে পারে যে জ্ঞেযত্ব হইল জ্ঞানজনিত 
এবং অভিধেয়ত্ব হইল নামজনিত। সুতরাং যঠীবিতক্তির ব্যবহারে যে গুণী ও গুণের পার্থক্য 
বুঝায় তাহা অন্বীকাঁর করিবাঁর কোন কারণ নাই--অনবস্থা বা সপ্তম পদার্থের কথা এখানে 
উত্থাপন করাই অগ্রাসঙ্গিক। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এই সকল যুক্তি কল্পনা মাত্র। পূর্বপক্ষী যে 
অতিরিক্ত পদার্থের ( অণ্তিত্ব ) কথা বলিতেছেন তাহ] যদি অর্থক্রিয়াসমর্থ (021091)16 ০: 

[01001101116 ০9৩০০5৪ ৪০0101)) হয়) তবে তাহা নিশ্চয়ই পদার্থ পূর্পপক্ষী যদি কেবলমাত্র 

নৃতন এক পদার্থ অস্বীকার করিবার জন্ঠই ষ্ঠীবিভক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন ইহা “তাহাদের” 

অস্তিত্-_তাহা! হইলে তো প্রকৃতপঞ্গে কোন বিরোধই নাই! কারণ বস্ততঃ যাহা পৃথক্ 
নহে, ইচ্ছা করিয়া যদি লোকে তাহাকে পৃথক বলে, তাহাতে প্রকৃত কোন বিরোধের 
উৎপত্তি হইতে পারে না। এতদ্বারা! প্রমাণিত হইল যে যষ্ঠীবিভক্কির ব্যবহার হইতে গুণ ও 
গুণীর পার্থক্য কল্পন! কর! অযৌক্তিক। 

পূর্বপক্ষী (৫৬১ সংখ্যক কারিকায় ) বলিয়াছিলেন যে সু ও বস্ত্রের কত ও শক্তি 

বিভিন্ন। বৌদ্ধ এক্ষণে তদুত্তরে বলিতেছেন £_ 
প্রথমেভ্যশ্চ তন্তত্যঃ পটন্ত যদি সাধ্যতে। 

ভেদঃ লাধনবৈফল্যং ছুনিবারং তদ। ভবেৎ ॥ ৫৭৯ 
প্রাপ্তাবস্থাবিশেষা হি যে জাতান্তস্তবোইপরে। 

বিশিষ্টার্থক্রিয়াসক্তাঃ প্রথমেভ্যোইবিলক্ষণাঃ ॥ ৫৮৪ || | 

অর্থাৎ বন্ত্রের সহিত প্রথম হুত্রগুলির পার্থক্য প্রমাণ করাই যদি পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্য হয় তথে 



আঁযাট,.১৩৪৭ ]. বৈশেধষিক ও বিজঞানবাদ ৬৫৯ 

তাহ! সম্পূর্ণ নিরর্থক (কারণ ণ কেহই সে কথা অস্বীকার করে না)। এবং পরেও অপর যে- 
সমস্ত বিশেষ অর্থক্রিয়াসম্পর স্তর একটি বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেগুলিও প্রথম হুত্সাবলী 
হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ নহে।-_বিশেষ অর্থক্রিয়াবিশিষ্ট পরবর্তী হুত্রাবলী বলিতে বুঝাইতেছে 
বন্ত্। শৃত্রাবস্থার হুত্র এবং বস্ত্াবস্থার হুত্র ক্ষণিকত্ববশতঃ এক. হইতে পারে না বলিগাই 
শান্তরক্ষিত এই ছুই অবস্থার স্থত্রের মধ্যে ভেদ দ্বীকার করিয়াছেন। 

কিন্তু যদি পূর্বপক্ষী বলেন, যে-সকল সুত্রে বন্ত্ের সমকালীন সেগুলি হুইতেও- বস্ত 

পৃথক্--তাহা! হইলে কিন্তু হেতু অসিদ্ধ হইয়া! পড়িবে £-- 
' এককার্যোপযোগিত্বতাপ্রনায় পৃথক্শ্রুতৌ। 
গৌরবাশক্তিবৈফল্যদোষত্যাগাতিবাথয়া || ৫৮১ | 
সাকল্যেনাডিধানেন ব্যবহারন্ত লাঘবম্। 
মন্তমানৈঃ কৃত! যেযু বাগেকা ব্যবহৃতিঃ ॥ ৫৮২ ॥ 
তেভ্যঃ সমানকালম্ত পটে! নৈব প্রসিধ্যতি। 
বিভিন্নকতৃপামধ্যপরিমাণাদিধর্মবান্॥ ৫৮৩ || 

অর্থাৎ, একই কার্ষে উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক স্থত্রের পৃথক্ শ্রুতি (501)81865 
2117001) বাঞ্চনীয় নহে, কারণ তাহাতে শবগৌরব, অশক্তি, বৈফল্য প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। 

সমস্ত কৃত্রের যদি একটি কথার দ্বারা ( যেমন “বস্ত্র” উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে বাণ্যবহারের 

অনেক লাঘব হইবে-_-ইহ|! মনে করিয়া লোকে বহু স্থত্রের গ্রতি একটি মাত্র শব্ধ ( পবস্ত্র* ) 
ব্যবহার করিলেও সেই হুত্রের দ্বারা কিন্তু সথত্রের সহিত সমকালভাবী বন্ত্ও প্রমাণিত হুইবে না, 

কারণ বন্ত্রের কত্ণ, শি, পরিমাণ সবই সুত্র হইতে পৃথকৃ।- শশস্তরক্ষিত যদিও এই কারিকার্রয়ে 
অত্যন্ত অন্পষ্ট ভাষ! ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি তাহার উদ্দে্ট বুঝিতে পারা যায়। হুত্র 
ও বস্ত্রের সমকাইলীনতাঁর. কথা বার-বার বল: হইয়াছে তাহার কারণ ক্ষণিকত্বপক্ষে বন্তরটি 
প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে। কাজেই বস্ত্র বয়ন শেষ হুইলেও প্রতিক্ষণে যে নূতন বজ্পের 
অভ্যুদয় হইতেছে তাহাতে কিন্ত আগে সুত্র পরে বস্ত্র এপ কথা চলিবে না। এক্ষেত্রে 
তর ও বস্ত্র পৃথক্ হউক বা না হউক তাহারা যে সমকালীন তাহা নিঃসনেহ। ফলকথা এই 
যে বৌদ্ধ সমকালীন বস্ত্র ও স্তরের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার 
মতে, শব্ধগৌরৰ পরিহারের উদ্দেশ্যেই কেবল লোকে সত্রগুলির প্রত্যেকটি পথকৃভাবে উল্লেখ না 

করিয় সবগুলিকে একসঙ্গে “বস্ত্র” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহার উপর আবার 
প্রত্যেক স্ত্রের বিশিষ্ট রূপ নিদেপি করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু কার্ধতঃ তাহাও অসম্ভব। 
মনত বস্ত বুঝাইবার জন্য যেমন "্ৰগৎ* “ক্রিভুবন”, “বিশ্ব” গ্রতৃতি শব ব্যবহত হয়, সেইরূপ 
বু সংখ্যক হুত্র একসঙ্গে বুঝাইবার জন্তই লোকে “বস্ত্র শব ব্যবহার করিয়া থাকে। 
কাজেই হ্থজাবলী হইতে পৃথক্ কোন বন্ধের সততা স্বীকার করাযায়না।  . (ক্রমূশঃ) 



উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় 
ট্রীযতীক্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ. 

[৭] 

১৮৩০ড্রীঃ 
বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রন্থ তালিকায় ১৮২৫ শ্ীস্টাবে মুদ্রিত ফষ্টররের অভিধানের 

বাঙল] ইংরেজী খণ্ডের নিয়োক্ত উল্লেখ আছে--“ড০০৪1থায [১ 0, 809061০1825, 

4 ড০০৪0018715 36116811200 1311011511  217211660 111 81101191)60081 01061, 

[9.0 0৪8৮ 9, 12,] ১৭৯৯ ও ১৮০২ থ্রীন্টাবে মুদ্রিত ফষ্টণরের অভিধানের পরবর্তী 

কোন সংস্করণের উল্লেখ লংএর তালিক1 .অথবা বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথিপত্র সংগ্রহে 

কোথাও নাই। বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রন্থ তালিকায়, ১৮২৫ খ্রষ্টাবে মুদ্রিত যে বাঙলা 

ইংরেভী অভিধাঁনের উল্লেখ আছে, তাহার কোন খণ্ড এযাবৎ দেখি নাই) কিন্তু ১৮০, 
খ্ন্টাবে মুদ্রিত ইংরেজী বাঁঙল] অভিধানের প্ুনমুর্রণ দেখিয়াছি। নিয়ে এই খণ্ডের 

আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। ইহা প্রথম সংস্করণের পুনমু্রণ ব্লিয়৷ দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা শব ও 
তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হুইল না। 

£4/8 | ড০০21১:1915* | [2] 1০ 02169) / 130611517 2100. 76108156, / 420 / 

1০ 6159, / 035 তু, 03,7015061, 1 9৫10101 805101021716 00 015 03619] 

1350191191010600, | ০৯ 000 525605158. 1] / 0910065. | [0111160 ৪; 2০ 20 

00551001191) 50696, / 1830. /” [0১,৮ * 44901 2১ তা 10%১%%” 1001159,8 

.১৮৪০গ্রীঃ 
কয়েক খানি আধুনিক বাঙলা! অভিধানে প্রত্যেক শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়। শবের 

ধাতু, প্রত্যয় লিঙ্গ, বচন এবং স্থল ভেদে উচ্চারণ নির্দেশ করা থাকে। প্রাচীন সংস্কৃত 

অভিধানে শব্ষের উচ্চারণ নিদেশের প্রচলন প্রায় ছিল না। একমাত্র অমর কোষের . 

অন্যতম টীকাকার ব্রিকা্ডশেষ প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম দেবের প্বর্ণদেশনা” গ্রন্থ 

শবোর উচ্চারণ নির্দেশের আংশিক প্রয়াস দৃষ্ট হয়। আধুনিক বাঙলা অভিধানে উচ্চারণ 

নির্দেশের যে পরিচয় পাই," তাহা সম্ভবতঃ ইউরোপীয় অভিধান হইতে গৃহীত। 
বাঙলা সাহিত্যে ইউরোপীয় নানা ভাষার শব প্রয়োগ করিতে যাইয়া বিভিন্ন 

লেখকের! ইউরোপীয় শবের যে বাঙলা লিপ্যন্তর নিদেশি করিয়াছেন তাহা! অনেক ক্ষেত্রেই 
এক না হইয়া! একাধিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বহুশ্রুত 91181599৩825 



আষাঢ়, ১৩৪৭] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখাঁনি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৬৬১ 

ও 118521011৩: এই ছুইটী নাম উল্লেখ করিতে পারি। কেহ কেহ প্রথম নামটা সেক্সগীয়র 
সেক্সপীয়ার, সেক্ষপীর প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তদ্রুপ 21830701115: বাঙলায় 
মেঝ্সমূলর, মেক্সমূলার আবার স্থলতেদে মোক্ষমূলর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জন সাধারণের 

মধ্যে একই নাম বা শবের একাধিক উচ্চারণের প্রচলন থাক! বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া, 

কয়েকখানি অভিধানে বহু ইউরোপীয় শবের বাঙল। লিপ্ন্তর নিদেশি করা আছে। 
মূল বাইবেল গ্রীক ভাষায় রচিত। গ্রীক ভাষা হুইতে ইহা ইংরেজীতে অনূদিত 

হয়। বহু ইউরোপীয় মিশনারী বাইবেল ইংরেজী হইতে বাঙলায়,। আবার কেহ কেহ 
মূল গ্রীক হইতে বাঙণায় অনুবাদ করেন | একাধিক ব্যক্তি দ্বারা একই গ্রন্থ অনুদিত 
হওয়ার পর দেখা গেল যে, বাইবেলোজ্জ বহু নামের বাঙল৷ লিপ্যন্তর বিভিন্ন অনুবাদকের 

লেখায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । এই সময় কয়েকজন মিশনারী একই নাঁমের একাধিক 

লিপ্যস্তর লক্ষ্য করিয়া_কি ভাবে একই নামের একই লিপ্য্তর ভারতীয় সকল প্রার্দেশিক 
তাষায় ব্যবহার করা৷ চলে, তাহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ঠিক এক 

শতাব্দী পূর্বে ১৮৪* খ্রীন্টাবে কলিকাতা বে পটষ্ট- মিশনারীদের দ্বার! একখানি গ্রী্ধর্মগ্রস্থোজত 

নাম হুচী' সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের নামসমৃহ রোমান বর্ণান্ুক্রমে রোমান অক্ষরে 

সঙজ্জিত। প্রত্যেক নামের পাশে বঙ্গাক্ষরে সেই নামের বাঙলা লিগ্যস্তর নিদেশি করা 
আছে। বাঙলা অভিধানের পরিচয় মুলক এই প্রযদ্ধে ত্রীষ্টধ্মগ্রন্থোন্ত এই নাম সৃচীর 
উল্লেখ . কর! হুইল। অভিধানের প্রধান অঙ্গ শৰের অর্থ নিদেশি, আলোচ্য গ্রন্থে শবের অর্থ 
নির্দেশ না রুরিয়া অভিধানেয় গৌণ অঙ্গ উচ্চারণ নির্দেশে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ 

প্রায় সাড়ে তিন হাজার নাম প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৭১৮টা করিয়া মুদ্রিত আছে। এই 
নাম সুচীর নিদর্শন স্বরূপ ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১১টা নাম এবং তাহাদের 
বাঙলা লিপ্যন্তর নিয়ে যথাযথ উদ্ধত হইল। 
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4১809 অবানা 

08115 অবারীম্ 

409৫8, অব 

401 অব্দি 
10016] অবদ্রীয়েল্ 

4000৫ অবদোন্ 

4১5৫680 অবেদ্লিগে। 



৬৬২ শ্ীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা! 

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই £-৮ ূ 
[796 / 01 / 0:01051 28069 / 0০০02720620 005 / 980৩৫. 9011000155, / 

[0651£160. 60 00100 (2 108815 018. 001601100 106070 / 01 8১61171 605 70101951 

181163 ০01 90119601511 01৩ 180218265 ০0৫ 11018. / 739 | 115 0৪10:69 88059 

11155102917৩5, / 10811511800. 35118811 / 0916066, / 110660৪6025 88005% 

11195101 7১:98, | 0100151২080. / 1840. 1 00, যো 114 2009; আকার 

৬৬১৫৪ ইঞ্চি।* 

১৮০৩৬ হী 
কেরীর নির্দেশে জর ক্লার্ক মার্শম্যান কেরীর অভিধান অবলম্বনে এক সঃক্ষিণ্ত বাঙলা 

ইংরেভী অভিধান সন্ভলন করেন। ইহার প্রথম সংস্করর্ণ ১৮২৭ ও দ্বিতীয় -সংস্করণ ১৮৪* খান্টাবে 
মু্রিত হয়। প্রবত'কের "প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ পরিচয়” শীর্ষক প্রবন্ধে [ ১৩৪৪, পৌষ ; পৃ* ৩১৯- 

৩২০ দ্রষ্টব্য ] উক্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণের পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে; এবংপ্প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের 

আখ্যাপত্র ও উদ্ধত হইয়াছে । বতমানে ১৮৫৬ হ্ীস্টাবে মুদ্রিত উক্ত অভিধানের এক সংস্করণ 

দেখিতে পাইয্লাছি। এই মংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া! নির্দেশ করা আছে। 
এই উক্তি ভ্রয়াত্বক। আমরা ১৮৪* তরীষ্টাৰে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি এবং তাহার সম্বন্ধে 
আলোচনা ও করিয়াছি। ১৮৫৬ শ্রীস্টাৰ্ে মুদ্রিত সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পরবর্তী কোনও 

সংস্করণ হইবে। এই সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পুনমুর্্রণ ও নহে; কারণ এই সংস্করণে দ্বিতীয়, 

সংস্করণে নাই, তেমন কয়েকটা শব্ধ পাইতেছি। অর্থের দিক্ দিয়াও দ্বিতীয় সংস্করণ ও আলোচ্য. 
সংস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিয়ে ১৮৫৬ খ্রীন্টাঝে মুব্রিত সংস্করণের 
আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। 

“41 10100092815 / 01 / 111 7365116916৩ ঠা ৮০1, ][, / 710089155 210 

18181190, / 4001066৫৩০1 10 083:৮5৮5 019100 101000191,/ 96০০0110 730161015 | 

961800016, / [17650 2 016 €[:02701019) 01599. /9010.86 03 [593১ 2120. 8190 ৪ 

(1 09100612 9017001 3001৫ /900160৪ 10600951001 2110. 05 21] 016 1110191 / 

3০০%- 8611615 10 (০9100068,/ 1856, /101), 531১ 517৩, 94” % 5” 1000065 

১৮০৬-০৭ ভ্রীঃ 
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশ এবং অন্তান্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ পূর্ণ চকজোদয় 

সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত” শা খির প্রথম সংস্করণ ১৭৭৫ শকে [ ১৮৫৩-৫৪ শ্ীঃ*], ছিতীয় 

সংস্করণ ১৭৭৮ শকে [.১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ], তৃতীয় সংস্করণ ১৭৮৮ শকে [ ১৮৫৮-৫৯ থ্রীঃ]) এবং 

চতুর্থ লংস্করণ ১৭৮৮ শকে [ ১৮৬৬-৯৭ তঃ] মুদ্রিত হয়। আমরা এ্রবর্থকে ১৩৪৪ বঙ্গাবের 

* এই গ্রন্থের এক খওড প্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। 

এ এই গ্রন্থের এক খও প্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। 



আঁষাঢ়, ১৩৪৭ ] উনবিংশ শতাব্পীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয় ৬৬৬ 

চেত্র সংখ্যায় «প্রাচীন বাঙলা গ্র্থ পরিচয়” শীর্যক প্রবন্ধে "শব্াদ্ৃধির” প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের 
আখ্যাপত্র উদ্ধ'ত করিয়াছি। নিম্নে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধ,ত হইল। 

দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা ৫. 

“শবাধুধি। / অর্থাৎ/ বিবিধ কোষ হুইতে সঙ্কলিত। /বহুতর সংস্কৃত শব / 
মহরত / গৌড়ীয় সাধুভাষাত্বর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম 
বিদ্যাবাগীশ / এবং / অন্তান্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্জ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক 
সংগৃহীত। /. অংঞ্চ ভাব্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়া বুতৌ।/ নৈব শবান্বধেয়ঃ পারং 
কিমন্তে জড় বুদ্ধয়ঃ॥ / কলিকাতা | / সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে সংশোধনানস্তর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত || 
শকাবা ১৭৭৮।” / পৃ*/+৬১৫ ; আকার ৭২৮৫” ইঞ্চি। 

তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা £-- 

পশব্যান্ব(ধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সম্কলিত / বহুতর সংস্কত শব্ধ / সহরুত / 
গৌড়ীয় সাধূ ভাষান্তর্গত বহুল শবের / অর্থ প্রকাশক গ্রস্থ। | শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ | 
এবং / অন্তান্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক / কর্তৃক মংগৃহীত। / অহঞ্চ 
তাব্যকারশ্চ* কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ । / নৈব শবদাস্ব,খেয়ঃ পারং কিমন্তে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥/ কলিকাতা । / 

সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয় যন্্রে সংশোধনানন্তর তৃতীয়বার মুদ্রিত ॥/ কাবা ১৭৮*।৮ | পৃ*+৬১৫ ; 
আকার ৭৮ ৪২ ইঞ্চি ।* 

১৮৬১ শ্রী? 
প্রীভারতীর দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় [ ১৩৪৬, কাতিক ] গিরিশচন্্র বিদ্তারত্ 

সঙ্কলিত “শব্বসার” অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে । সোমপ্রকাশের ১৮৬১ 

খ্ীষ্টাবের ১৭ জুন তারিখের সংখ্যায় এই অভিধানের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নিয়ে 
এই সমালোচনা উদ্ধৃত হইল। 

সোমগ্রকাঁশ বাং ১২৬৮।৪ আষাঢ়, ইং ১৮৬১/১৭ জুন 

স্ব্নালল 
“কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্র 

বিষ্ভারত্ব শবমার নামে এক বাঙ্গাল অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। ধাহারা বাঙ্গালা তাষার 

আলোচনা করেন এই গ্রন্থ তাহাদিগেরই যে কেবল উপকারকারী হইবে এরূপ নহে সংস্কত 
ব্যবসায়ীরাও এতত্ারা বুধ! উপকৃত হইবেন। দিন দিন বাঙ্গাল! ভাষার সমধিক অনুশীলন 
হইতেছে, এতাদবশ সময়ে এবছিধ অভিধান প্রণয়ণের আবশ্তকতার বিষয় উল্লেখ করা 
বাহুল্য । এই অভিধানের মুল্য ১৪০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে । শবসার সঙ্কলয়িতা যে 
রীতিতে উল্লিখিত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা! পাঠকগণের হৃদয়ঙগম করিয়া দিবার নিমিত্ত 

তাহার কৃত বিজ্ঞাপনের কিয়দংশ উদ্ধত হইল। 
* শব্াম্ব.ধির তৃতীয় সংস্করণ কোন্গর লাইব্রেরীতে আছে। 



৬৬৪ প্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

"ইংলতীয়ু পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য স্বর্গীয় ডাক্তার উইলসন সাহেব, বদেশীয় 
পঙ্ডিতগণের সাহায্যে যে সংস্কৃত ভাষায় অভিধান গ্রন্থ সংগৃহীত ও ইংরাজী ভাষায় অর্থ 
সমেত দুইবার মুদ্রিত করেন, তাহার প্রথম বারের পুস্তকে অর্থ সমুদায় সগ্রমাণ সঙ্কলিত 
হইয়াছে সেই পুস্তক দৃষ্টে আমি এই শবধসার অভিধানের আদর্শটি প্রথম গ্রন্তত করি। 
পরে, অবকাশ মতে যত পারিয়াছি কতকগুলি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তাহার 
ব্যাখ্যান কারক মহাশয়দিগের ব্যাখ্যাত অর্থগুলির আবষ্ক রূপ স্ঙ্কলন করিয়া ইহাতে 
বিশ্যপ্ত করিয়াছি। কিন্ত, যাবতীয় অথবা বহুসংখ্যক সংস্কত গ্রন্থপাঠ করণাস্তর তদর্থবিশেষের 
সন্কলন পূর্বক ইহা! প্রচার করাই উচিত ছিল, তাহা মানসও করিয়াছিলাম, কিন্তু মে মানস 
একেবারে সফল হইয়া উঠিল ন1) সুতরাং ইহাতে কদাচিৎ কোন আবশ্াক শবের ও অর্থের 
অভাব থাকিবাঁর সম্ভাবনা রহিল; আমার মনোমধ্যে এই একটি বিলক্ষণ ক্ষোত রহিয়াছে ।” 

“সংস্কত-_ সমুদ্রের মধ্যে যে সকল শব শব্শান্ত্রে নিতান্ত গ্রচলিত বোধ হইয়াছে, তাহাই 
এই কোষে সন্পিবেশিত করিয়াছি; এবং কোন্ শব কোন্ অর্থে কোন্ লিঙ্গে প্রয়োগ হয়, তৎ- 
হচনার্থে প্রতি শবের অস্তে (পু), (স্ত্রী), (ক্লী), (ব্রি), (ব্য) এইরূপ পাঙ্কেতিক চিহ্ন বিন্তাস 
করিয়াছি; আর সদ! দ্বিবচনাস্ত কি্বা বহুবচনাত্ত শব্বগুলি (দ্বি), (বনু) ইত্যাকার শবের দ্বারা 
চিত হইয়াছে। কেবল সংক্ষেপ মানসে এইমাত্র কুটি স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যে সকল 
শবের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরতা উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহার বিশেষ বিশেষ রূপ বিন্তাস কর৷ প্রাঃ 

হয় নাই, কিন্ত কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জ্ঞান থাকিলে তাহা! প্রায় সকলেরই স্ুন্েয় হইতে পারিবে এই 

অন্ুমানে তাহা অবজ্ঞাত হইয়াছে। এবং লিঙ্গ জ্ঞান ও অর্থ প্রতীতি হইলে অনায়াসে শক্তি 

গ্রহ হইবার সম্ভাবনা, এই বিবেচনায়, বিশেষ্য বিশ্ষেণের বিতেদ সুচক কোন চিচ্ন বিস্তন্ত হয় 
নাই আর কোন কোন স্থলে এককালে উত্তয় লিঙ্গের চিহ্ন বিস্তাস পূর্বক উভয় অর্থ লিখিত 
তাদৃশ স্থলে দর্শকগণ ক্রম প্রণালী অবলম্বন পূর্বক লিঙ্গ ও অর্থের সমন্বয় করিয়া লইবেন ।” 

পু ৩৬৬ 

১৮৬৩-৬৪ ভ্রীঃ 
শ্রভারতীর বর্তমান বর্ষের গত শ্রাবণ সংখ্যায় [ পৃ ৭২৯-৭৩১ ] কেশবচন্ত্র রায় কর্ষকার 

গৃহীত “শবার্থ গ্রকাশিকা” অভিধানের বিস্ত,ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । উক্ত সংখ্যায় শবার্থ 
প্রকাশিকার প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র মুদ্রিত হয়। নিয়ে ১৭৮৫ শকাবে [ ১২৭, 
বঙ্গাব্ধ ] মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। 

“শবার্ঘ প্রকাশিকা | / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সম্কলিত বহুতর শবের / ধাতু 
সম্ঘলিত / অর্থ প্রকাশ কগ্রন্থ। / শ্রীকেদার নাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীযছ্ুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে / 
শ্রীকেশবচন্তর রায় কর্মকার কর্তৃক সংগৃহীত / হইয়া / শ্রীযুত বিশ্বস্তর লাহার অনুমত্যন্ুসারে / 
কলিকাতা / বৃন্দাবন বসাকের ইস্ট ৩৭1৯ নম্বর ভবনে / কবিতারত্বাকর যন্ত্রে ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্িত 
হইল। / শকাব্াঃ ১৭৮৫ সন ১২৭* / এই প্রস্থ ধাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি চিৎপুর / রোড 



'আবাঠ, ১৩৪৭ ] উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভি ধানের পরিচয় * ৬৬৫ 

৯৭২ নং ভবনে তত্ব করিলে প্রাপ্ত হইব্লেন। / মূল্য ও তিন টাকা মাত্র।” / পৃণ্ৎ +৬৩৩ ) আঁকার 

৯২” ১৫1” ইঞ্চি। * 
| | ১৮৬৪ শ্রী ৃ 

শ্রীভারতীর প্রথম বর্ষের ৭৩১ পৃষ্ঠায় [ ১৩৪৬, শ্রাবণ 1 ১৮৬৪ গ্রীস্টাবে মুদ্রিত 
«শব দীধিতি” অতিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৬৪ ্রীন্টাবের লোম- 
প্রকাশে এই অভিধানের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা মুদ্রিত হয়। নিয়ে বিজ্ঞাপন ও 
সমালোচনা যথা যখ উদ্ধৃত হইল। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ দেখি নাই। নিয্োদ্কত 
বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা হইতে আমাদের "অজ্ঞাত কয়েকটী তথ্য জানিতে পারিয়াছি। .. 

সোমপ্রকাশ ১৫ আযাঢ়১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪, ২৭ জুন।* 

“ন্বিভভ্াপন্ন | 
ধাতু ও লিঙ্গ বিনিয়, সমেত শব্দদীধিতি অভিধান প্রচারিত হুইয়াছে। ইহাতে 

গ্রচলিত সংস্কত শব ও নৃতন সঙ্কলিত শবের অর্থ লিখিত হুইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির 
বত'মান নাম যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সন্নিবেশিত হইয়াছে | পুস্তক খানি আট 

পেজী ফর্মার ৭০৮ (1) পৃষ্ঠা হইয়াছে,। মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি (ডাকমান্থুল সমেত) ৩|* () টাকা 

এবং বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি ৪ টাকা । যাহার প্রয়োজন হয়, ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয়ে 
আমার নিকট মুল্য প্রেরণ করিলে অবিলম্বে পুস্তক" পাইবেন। স্বাক্ষরকারিরা ছুই মাসের 

মধ্যে পুস্তক গ্রহগ না করিলে বিনাস্বাক্ষর কারির মধ্যে গণনীয় হইবেন ইতি । 

ঢাকা 
নর্মাল বিগ্ভালয় 1 | 

৪ঠা আষাঁ় ১২৭১. জ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।” . 
: ৫১৩ প* 

সোমপ্রকাশ ২ আষাঢ় ১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪৪, জুলাই । 
শহ্দলীর্ডিতি। এখানি অভিধান। ঢাকা নর্মালঙ্কুলের পত্তিত শ্রীধুকত শ্রামা- 

চরণ চট্টোপাধ্যায় এতৎসংগ্রহ করিয়াছেন, যে প্রণালীতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে আমরা 
সংগ্রহ কত্ণর লিখিত ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ 

বুঝিতে পারিবেন। উদ্ধত অংশ এই £-- 

“দিন. দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই ব্রিবিধ নৃতন শব ব্যবহত 
হইতেছে+ বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাবপ্রকাশক শের অত্যন্ত অভাব আছে, ছ্ুতরাং বাঙ্গালা 
্রস্থপ্রণেতা মাত্রেই নৃতন নূতন শব্ধ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ *প্রয়োগ রুরিয়াছেন, 
সেই সমুদায় শব্দের অর্থ প্রায় কোন অভিধানেই পাঁওয়া যায় না, তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠক 

* শব্দার্থ গ্রকাশিকার ছিতীয় সুংহ্ষরণ জরীরামপুর কলেজ ত্রাইব্রেরীতে আছে | 

৪-5৪ 



৬৬৬ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

গণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব, ভাষা বলিয় প্রতীয়মান হয়) আমি 
সেই অভাব পরিহারে কৃতসংস্কল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গল! পুস্তক পাঠ করিয়! 
বহুসংখ্যক নূতন শব সংগ্রহ করি। পরে নানাবিধ কোষ হইতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
শব সংগ্রহ করিয়া ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিতি নামে ত্রই অভিধানখানি প্রচারিত 
করিলাম। ইহাতে ইতরতাষাশব প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে । প্রাচীন দেশ নগরাদির বতণ্ান 
নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সনিবেশিত করিয়া দিয়াছি। ইংরাজীভাবাভিজ্ঞ 

ব্যজিদের নুগমার্থ ইংরাজী হইতে অন্থুবাদিত নূতন সঙ্কলিত শবের অর্থ মধ্যে মধ্যে ইংরাজীতেও 
- লিখিত হইয়াছে ।” ৫৩৫-৫৩৬ পৃ*। | 

১৮৬০ খ্রীঃ 
প্রীভারতীর প্রথম বর্ষের ৭৩৩ পষ্ঠায় [ ১৩৪৬, শ্রাবণ ] ১৮৬৫ ত্ীষ্টাবে মুদ্রিত “শবার্থ 

রত্বমালার” সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছি। এই অভিধানের খণ্ডিত ও আখ্যাপত্র হীন 

এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। ১২৬৯ বঙ্গাবে মুদ্রিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 

তষ্টাচার্ষের “জ্যোতিষসার সংগ্রহ গ্রন্থে 'শবদার্থ রত্বমালা+র এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই 
বিজ্ঞাপন হইতে আলোচ্য অভিধানের মূল্য ৩২ টাকা ও শব সংখ্যা নৃনাধিক অশীতি সহত্র 
ছিল বলিয়! জান! য়ায়।' নিয়ে এই বিজ্ঞাপন উদ্ধত হইল । 

“বিজ্ঞাপন | 

শবার্থ র্বমাল|। 

নানাবিধ কোষ শাস্ত্র হইতে শব্দোদ্ধত করিয়া নানাধিক অশীতি ৮*০** সহত্র সংখ্যক 

শব অকারাদি ক্ষকারাস্ত শব্ধ সমুহের লিঙ্গ ভেদ থাকিবেক এবং তত্ব শব্ষের যথার্থ বিস্ৃতার্থ 

হুইবেক এবং প্রতি পৃষ্ঠার শিরোদেশে পরম্পর! প্রচলিত দৃষ্টান্ত বাক্য সম্বলিত । 
স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ৩২ অস্বাক্ষরকারীর প্রতি মুল্য ৪২ টাক1।” 



শ্রীমদ ভগবদৃণীতায় কথিত জ্ঞানের স্বরূপ 
ঞীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্ণ যতি*. 

অনির্বাচ্যাবি্ত] দ্বিতয়সচিবস্ত প্রভবতো 

বিবত৭ যন্তৈতে বিয়দনিলতেজোইববনয়ঃ। 
যতশ্চাভূদ্ বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচযিদম্ 

নমামন্তদ্ ব্রন্মাইপরিমিতন্ুখজ্ঞানমমূতম্ ॥ 

[ *মতী”কারঃ ] 

অনির্বচনীয় দ্বিবিধ অবিষ্যাসহকৃত যে পরমাত্মদেবের বিবতর্ণ ( তত্বতৃঃ অন্তথাতাব সত্বেও 
কল্পিত অন্তথাতাৰ ) এই আকাশ, বায়ু, 'অগ্নি, জল ও পৃথিবী এবং এই উচ্চ-নীচ স্থাবর- 
অঙ্গমাত্মক বিশ্ব ধাহা! হইতে উদ্ভূত, সেই অপরিমিত দুখ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ষকে আমরা 
নমস্কার করি। 

অজ্ঞানযোগাৎ্ পরমাত্মন স্ব, 

হানাত্ববন্ধ স্তত এব সংস্যতিঃ। 

তয়োবিবেকোদিত বোধবন্ধি- 
রজ্ঞানকার্যং প্রদহেত সমূলম্ ॥' 

[ বিবেকচুড়ামণিঃ ৪৯] 

. তুমি পরমাত্মস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞানবশে অনাত্ববস্ততে (দেহেন্দ্িয়াদিতে) আত্মনুদ্ধি 
করিয়া তোমার আত্মবন্ধন ঘটিয়াছে, আঁর সেই ছেতুই তোমার সংসার বন্ধন। আত্মা ও অনাত্মা 

এই উভয়ের বিচার দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানাগ্নি উক্ত অজ্ঞানকার্য (বন্ধন ) অজ্ঞান সহিত ভম্মীভূত 
করিয়া থাকে। 

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে একাদশ শ্লোক কয়েকটি এই-- 
অমানিত্ব মদততিত্বমহিংসা ক্ষান্তি রার্জবম্। 
আচার্যোপাসনং শৌচম্ স্ৈরযমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 

ইন্্িয়ার্থেযু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ। 
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ছুঃখ দোষামুদর্শনম্ ॥ ৮ 
অসভ্তিরনতিঘ্ঃ পুতরদারগৃহাদিযু। . 

নিত্যং চ সমচিত্বত্বমিষ্টা নিষ্টোপপত্তিযু ॥ ৯ 

* ঞগোবধন গীঠাখীন ঞীমৎ পরমহংল পরিবীঁজক আচার্য স্বামী প্রী১৮ প্রীশক্করতীর্থ যতি মহারাজ । 
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ময়ি চানন্যোগেম ভক্তিরব্যতিচারিণী। 

ব্লিবিজ্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ 
অধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম্। 

, এতজ, জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোইন্তথ] ॥ ১১ 

একে একে এই কথাগুলির বিচার করা যাউক। 

১। অমানিত্বম__মাঁনঃ মৎসমঃ কোহপিনাস্তি ইতি স্বত্বিনি উৎকর্ষারোপঃ যন্ত অস্তি 
ইতি মানী, মানিনঃ ভাবঃ মানিত্বম্ বিগ্তম।নাবিগ্তমানগুৈঃ আত্মশ্মাঘাস্বন্মিন্ উৎকষট্বদ্ধিঃ 
ন মানিত্বম আত্মনঃ শ্লাঘনম্ অমানিত্বম্ ম্বগুণ শ্রাঘনাতাবত্বম। আত্মজ্ঞানের শ্লাঘারাহিত্য। 

অপিচ লোকের নিকট কোনরূপ সম্মান প্রার্থনা না করা। বতণ্মান “অথবা অবত'মান 

আপনার গুণকীতন-বর্জন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহ্ার। ুদ্রমনা, এরহিক 

তোগন্থুখে নিরত, সুতরাং অজ্ঞান, তাহার! স্বকীয় নুখ্যাতি পরের নিকট কীত্ন করিতে 

কিছুমাত্র কু্ঠাবোধ করে না। যাহার! পরের মুখে আপনার মুখ্যাতি শ্রবণ করিবার জন্ 

লালায়িত, আত্মশ্লীঘ! তাঁহাদের নিত্যসহচর | 

২। আনন্তিত্বম_দত্তঃ সম্মানলাভার্থং স্বধামিকতাগ্রকাশঃ যন্ত অস্তি স দ্ভী,' দ্ভিনঃ 
ভাবঃ দস্ভিত্বং স্বধর্মানুষ্ঠনপ্রকটাকরণং ্বমহত্বস্ত প্রকটনং, ন দস্িত্ম্ অদসিত্বং দস্ভাভাবত্বম। 
_-শ্বধর্ম প্রকটনের নাম দস্তিত্ব। আমি ধামিক, আমি বিদ্বান ইত্যাদি অভিমান। তাহার 
অভাবের নাম আস্তিত্ব।. ভাষা কথায় দস্তরাহিত্য। গর্বিত লোকদিগের ন্বতাৰ এই যে, 
তাহারা আপনাকে কদাচ ছোট মনে করে না। সর্বসাধারণের উপরে আপনাদের আসন 

মনোনীত করে। সকলের সহিত সমভাবে মিশিতে, সকলের সহিত সমভাবে প্রাণ খুলিয়া 
আলাপ করিতে দাস্তিকেরা কদাঁচ পারে না। দাস্তিক চিনিয়া লইবার এই একটি সন্কেতণ 

21 অহিংসা-বাউয়নোদেহকর্মভিঃ পরপীড়ারাহিত্যং ভূতদয়া। বাক্য, মন, কায় 

দ্বারা প্রাণীগণের অগীড়া বা 'পরগীড়া বর্জন অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রতি দয়া । ইচ্ছাপূর্বক 
আপনদেছের ব্যতিরিক্ত যে সকল দেহ আছে, তত্তাবত দেছে কোনরূপ যন্ত্রণা-দায়ক 

ব্যবহার না করা। আমরা স্বকীয় প্রাণরক্ষার জন্য কতকগুলি সুল্মাতিহুক্্ম প্রাণীকে জলের 

সহিত উদরস্থ করি, চক্ষুর ছুই পাতার সংঘর্ষে কতকগুলিকে ম্]রিয়া ফেলি। চলিবার 
সময় পাঁয়ের তলায় কতগুলিকে পিষিয়া মারি। আবার জ্বালানি কাষ্ঠ লহযোগে কতক- 
গুলিকে চুল্লীতে 'াহুতি দেই। জাগতা পিসিয়া, বাঁটিনা বাটিয়।, সম্মার্জনীর আঘাত দ্বার! 
অনেকগুলিকে পরলোকে পরাঠাই। এবদ্িধ ক্রিয়াদ্ধারা৷ অনুষ্ঠিত ব্যাপারগুলি শাস্ত্রকীরগণ 

সর্বতোভাবেই পরগীড়াসংজ্ঞার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন. নাই। কেননা, এগুলি না 
করিলে, দেহযাত্রা নির্বাহ হয় না। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ পরপীড়া জদ্মায় না। 
তবে যদি আমি, কতকগুলি মাছিকে একজ্রে বসিতে দেখিয়া সহসা আঘাত করিয়া মারিয়া 
ফেলি বা ইচছাপূর্বক কতকগুলি খিপীপিকাশ্রেণী পদদলিত করিয়া যাই। অধবা মধূঞ্ঞাহরণ 
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জন্ত মৌমাছিদিগকে আগুণে পুড়াইয়া মধু সঞ্চম করি, তাহা যথার্থ পরপীড়ণ (প্রানীহিংসা ) 
শব্ষে অভিহিত হইবে। স্বাধীনভাবে মুগুখ অরণ্যে বেড়াইয়! থাকে; আহার লোভে একটাকে 
হনন করিলৈ, উহ? পরপীড়া। ছাগলগুলিকে কাটিয়! উদরস্থ করাও পরপীড়া। গগনবিহারী 

পাখীগুলিকে গুলি করিয়৷ হত্যা কর' পরপীড়া। এবছিধ পরপীড়াবর্জনের নাম অহিংস! । 

আরও একটি কথা।-_-সংসারে তিনটি মাত্র তাপ আছে,__একটি বন্ধু বিয়োগ, একটি অর্থহানি আর 
একটি বাক্যবাণ ( পরকে ভয় প্রদর্শন এবং কঠোর বাক্যে মর্মচ্ছেদন )। এই তৃতীয় স্থানীয় 

বাকাবাণ দ্বারাও পরপীড়া জন্মে। প্রাণীগণের প্রতি মৈত্রাদিতাব পোষণ না করিলে অহিংসা- 

পালন পূর্ণ হইতে পারে না। এবং সর্বধা বাহবিষয়ক স্বার্থপরতা ত্যাগ না করিলেও 
অহিংসাপালন সম্ভবপর হয় না) যেহেতু বাহ্ ্খ খুঁজিতে গেলেই পরকে পীড়া দেওয়া 
অবশ্যন্তাবী হইয়া পড়ে। পরবোধ থাকিতে কেহ হিংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। 

আত্মা সর্বগত এই+বোধ ধাহার হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে হিংসা] থাকিতে পারে না। যথার্থতঃ 

অহিংসাধর্মের পালন আত্মজ্ঞান না হইলে হয় না। 

৪1 ক্ষান্তিং_পরেণ অপরুতেইপি চিত্তন্ত অবিকৃতত তদপরাধলহনং চ।-_-পরের অপরাধ 

গ্রহণ না করা) অপিচ অকাতরে পরপীড়া মহা করা। তাষা কথায় সহিষ্ুতা। দেহের প্রতি 

যাহাদের অত্যন্ত মমতা, তাহার! সহিষণ হইতে পারে না। দেহ চালনার পথের প্রতিবন্ধকরূপে 

যে সকল ঘটন। আসিয়! উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে পরের দ্বার! অনিষ্ট-সংঘটন একটি। শ্বভাবতঃ যাহারা 
পরানিষ্টকারী, তাহাদের দ্বার! উপদ্রত হুইয়াও, তাহাদের কৃত অপরাধ গ্রহণ বা স্মরণ না করা 

্ষান্তির লক্ষণ। অপিচ শরীরের মধ্য হইতে জাত, কিংব! শরীবের বাহির হইতে আগত 

কতকগুলি স্ুখদুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অবিচলিত থাকার নাম সহিষ্ততা। শীত বাতাদি 
জনিত ক্লেশ, পুত্র ও অর্থহানি নিবন্ধন তাঁপ, ধীহাকে স্পর্শ করে না, তিন্ই সহিষুঃ। 
দচিস্তা-বিলাপ-রাহিত্যেন আধ্যাত্মিকাছ্যুপদ্রবসহনংক্ষাস্তিঃ' (শ্রীশংকরানন্দ যতিবরঃ )। 

৫1 আর্জবম্--সারল্যম্ অকুটিলম্বাতাবত্বম। “যথাহদয়ং ব্যবহরণম্ পরগ্রতারণা- 

রাঁহিত্যমিতি যাঁবৎ৮ (শ্রীমধুহ্দন যতিবরঃ)। সরলতা, অবক্রতা, কুটিলতা পরিত্যাগ । 

মানসিক ও শারীরিক ব্যবহার ধাহাদের একভাবাপন্ন অর্থাৎ বাহার! মনে মুখে একরূপ আচরণ 
করেন, ম্টাহারা সরল। সরল ব্যক্তি কখনও পরপ্রতারণা করিতে পারে না। সারলোর 

সহিত সত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। অসত্যবাদীরা কদাচ সরল ব্যবহার করিতে পারে ন1। 

আমাদের যেমন অবস্থাভেদে ও কার্যভেদে আটপৌরে ও পোষাকী পরিচ্ছদ ধারণ করিতে 
হয়._এই ব্যবহারটী সারল্যের পরিপন্থী। কারণ সরল ব্যবহারের সহিত সত্যের ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ থাকায়, অবস্থাভেদ ও কার্ধতেদের সম্ভাবনা থাকে না বা থাকিতে পারে না। সরল 

সর্বদাই সত্যরপে গ্রতিভাত। তাহাতে অলত্য ও কাপট্যের ছায়া নাই। সরল লোকদের 
বাহিরে ভিতরে খ্রকতাৰ। আত্ম, পুত্র, মিত্র, কলত্র এবং শক্র এই সকলের প্রতি একরূপ 

* দৃষ্টি মা থাকিলে আর্জবধর্মের রক্ষা! হইতে পারে না। 



৬৭০ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখা 

৬। আচার্ধোপাসনা-_আচার্য:ঃ মোক্ষাধনস্ত উপদেষ্টা, তন্ত উপাসনং শ্রদ্ধাতক্তিভ্যাম্ 
নমস্কার শ্তশধাদিন! সেবা ।--যে আত্মজ্জ পুরুষ মোক্ষসাধনের উপায় প্রদর্শন করাইয়াছেন, 

তাহার পরিচর্যা। এখনকার দিনের গুরুসেবার অর্থ অন্তরনূপ হইয়াছে । নিরন্তর আচার্ষের 

সাহ্চর্ষে থাঁকিয়া আচার্ষের অন্তনিহিত গুণরাশি অনুকরণে স্বতঃই শিশ্বের প্রবৃত্তি জন্মে। 

দুরবগাহথ মোক্ষণীয়িকা বৃত্তির স্ফুরণ, আচার্ষের সাহায্য ভিন্ন লাভ করা যায় না। এন্ন্ত গ্রথম 

সাধনের অবস্থায় আচার্যের সহচররূপে দীর্ঘকাল বাস করার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে গুরুগৃছে 
বাম করার নাম ব্রহ্ষচর্য। ব্রহঙ্গ ব! বেদলাভের নিমিত্ব যে ব্রত আচরণীয়, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য। 

৭। শৌচম্ব-শারীরমনসোঃ দ্বিবিধং শোধনম্। শারীরং (বাহং) কায়মলানাং 
মৃজ্জলাভ্যাং ক্ষালনম্ অস্পশ্য(তক্গ্যতোজনত্যাগশ্, মানসং চ ( অন্তশ্চ আত্যন্তরং চ) মনসে! 

রাগাদিমলানং বিষয়দোষদর্শনরূপ মোক্ষগ্রতিপক্ষতাবনয়া অপনয়ঃ।--শৌচ দ্বিবিধ; শারীরিক 

(বাহ ) শৌচ ও মানপিক ( অন্তঃ) শৌচ। মৃজ্জলাদি দ্বারা নিজ দেহমলক্ষালন এবং মেধ্যাহার 

ভোঙনকে বাহ্শৌচ বলে। পচা, ছুর্দন্ধ, মাদক, অস্বাতাবিকরূপে কোন শরীরযন্ত্রের উত্তেজক, 

এরপ ভ্রব্য অমেধ্য। অমেধ; আহার ভোজনে এবং অমেধ্য দ্রব্যের সংসর্গে চিত্তমলিন হয় 

এবং শরীর মাধনোপযোগী কর্মণ্যতাশূন্ত হইয়া পড়ে। অতএব অমেধ্য দ্রব্যের সংসর্গ ও 
অমেধ্য শাহার সর্বদা ত্যাজ্য। অমেধ্যের বিপরীত যাহা, তাহা মেধ্য। মদ, মান, 

অহুয়া, অনুরাগ ও আসক্তিরূপ মনোমল অপনয়নের নাম অন্তঃশৌচ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা 
ও উপেক্ষা দ্বারা অন্তঃশুচি হওয়া যায়। শৌচাঁচরণের দ্বারা ত্রহ্ষচর্ষের বিশেষ সহায়ত। হয়। 

পপাতগ্রল দর্শনে শৌচকে নিয়মের অস্ততুক্ত করা হইয়াছে। পতঞ্জলি দেব বলিয়া- 
ছেন, “শৌচাৎ স্বা্গজুগ্গ্াা৷ পরৈরসংসর্ণ:__শৌচধর্ম পালন করিতে করিতে যতির শ্বদেহের 
প্রতি জুগুগ্ণা-দ্বণার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অন্ত সংসর্ে প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব হয়। 
যতই শৌচধর্মের অনুষ্ঠান করিবে, ততই নিজ শরীরের প্রতি ঘ্বণা_-*শরীরে কত ময়ল! 

লইয়াই রহিয়াছি! এইরূপ জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বহুবার শৌচ করিয়াও যখন 
দেখিৰে যে শরীরকে কিছুতেই পূর্ণনপে অমল করিতে পারা যাঁয় না, তখন নিজ শরীরকেই 

পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে; অতএব তখন পরকীয় শরীরকে স্পর্শ করিতে কি আর ইচ্ছা 
হইতে পারে? মননকেই মানস শৌচ বলে। [কিরূপ মনন?] আমি কে? কোথা 

হইতে আসিয়াছি? এই জগৎটার কোথা হইতে কিরূপে উৎপত্তি হইল? আমি কি 

চিরদিনই এইরূপ থাকিব? চিরদিনই কি ভোজনাদিতে রত থাকিব? আমি কি করিয়া 
এমন মলিন ও ছুঃখী হইলাম? না, আমি বস্ততঃ মলিন নহি, আমি শুদ্ধ-আত্মা, অত্যন্ত 

নির্মল, আমার আবার ময়লা কোথায়? আত্মা ত অত্যন্ত নির্মল, অতএব তাহার শৌচের 

আবশ্তকতা নাই, এবং এই দেহ অত্যন্ত মলিন, সহত্র শৌচ দ্বারাও ইহার ' পূর্ণ শৌচবিধান 
কর! যাইতে পারে না; অতএব কাহার শৌচ বিধান কর! যাইবে? ইত্যাকার মননই প্ররত 

(শৌচ। বাহশৌচের অবশ্য অবস্থকতা আছে, কিন্ত আত্মজ্তঞান লাভের চেষ্টাই প্ররুত 



আধাঢ়, ১৩৪৭] শ্্রীমদ্ ভগবদূগীতায় কথিত জ্ঞানের স্বরূপ ৬৭১ 

শৌচ। 'এই আত্তর জ্ঞান-শৌচ ত্যাগ করিয়া যে মুঢ় কেবল বাহ্ শৌচেরই অহষ্ঠানে 

রত হুয়, সে নিশ্চয়ই কাঞ্চনকে ত্যাগপূর্বক লোষ্্রকে গ্রহণ করিয়া থাকে, ( যোগতবসার )। 
৮। স্বের্যম্--স্থিরভাবঃ মোক্ষমার্ণে এব কৃতাধ্যবসায়ত্ম্* ( তাষ্যকারঃ গ্রীশংকরঃ ) 

"মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্ত অনেকবিধবিক্প্রাপ্তো অপি তদপরিত্যাগেন পুনঃপুনঃ যত্বাধিক্যম্» 
(শ্রীমধুহদনযতিবরঃ )। প্পন্মার্গে প্রবৃত্স্ত তদেকনিষ্ঠতা” (স্বামী শ্রীধরঃ)। “মৌক্ষসাঁধনে 

প্রবৃত্তস্ত বিদ্লসস্ত/বেইপি তদগননম” (নীলকঃ)। নিগৃহীতন্ত মনসো নৈশ্চল্যেন মোক্ষেচ্ছয়। 

শ্রবণাদৌ এব স্থাপনং স্র্যম্” (শ্রীশংকরানন্দ যতিবরঃ)।-_স্থিরতাব, অচাঞ্চল্য। সংপথে 
চলিবার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা। মোক্ষসাধনের প্রবৃত্তির বিব্লসখৃহের অপসারণ অন্ত 

পুনঃপুনঃ যত্বের আধিক্য। বিষয়দে(ষদর্শনরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনাদ্বারা মনকে অন্তমু'খী 
করার পর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনসময়ে বহুবিধ বিল্ন উপস্থিত হইলেও শ্রবণা্দি ত্যাঁগ 
ন! করিয়া! তদ্ধিষয়ে একনিষ্ঠতার নাম স্বের্য। 

৯। আত্মবিনিগ্রহ*-আত্মনঃ অন্তঃকরণন্ত দেহেন্দ্রিয়বর্গন্ত চ বিনিগ্রহঃ আত্মা- 

তিরিজ্েষু বিষয়েবু প্রবৃত্তি-নিরোধঃ, শরীরসংমঃ মনোনিরোধশ্চ।- মোক্ষমার্গ প্রাপ্তির গন 

বহিরিক্দ্িয়ের'সংযতাত্যান এবং কার্ধকারণের সংঘাত নিবন্ধন চিত্তের যে বিকার জন্মে তাহার 

নিরোধ আত্মনিগ্রহের তাৎপর্য । মন বাক্য শরীরকে স্পথে ( মোক্ষসাধনে ) চালিত করার 

অভ্যাসই আত্মনিগ্রহ ৷ 
১০। ইন্দরিযার্থেযু বৈরাগ্াম্-ইন্দরিয়াণাং জ্ঞানকর্মেক্জরিয়াণাম্ অর্থাঃ দৃষটাদৃ্টবিষয়াঃ 

ইন্িয়ার্থাঃ তেষু ইন্দ্রিয়ার্থেযু এঁছিক-পারভ্রিক-শব্বাদি ভোগ্যবিষয়েযু বৈরাগ্যম্ দোষদর্শনেন 
মিথ্যাদর্শনেন চ রাগাভাবঃ।__বহিরিক্্িয়ের দ্বারা দৃষ্ট, শ্রুত ইত্যাদি জনিত তোগাদির 
প্রতি চিত্তবৃত্তির যে বিরাগ বা! বিত্ৃব্1, তাঁহার নাম ইন্্রিয়ার্থেঘু বৈরাগ্য। বহিরিক্র্িয় যাহ! 
গ্রহণ করে,_তাহাই ইন্্রিয়ার্থ। বহিরিক্রিয়গ্রাহথ বিষয়গুলির সাধারণ চেষ্টা এই যে, তাহারা 

জন্মান্তরীয় সংস্কার-প্রতাবে মনোবৃত্ির উপর আপনাপন বহিমুধী কার্যকরী প্রভাব বিস্তার 

করে। [ এ সম্বন্ধে কঠ-শ্রুতি 'এই-_-“পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণঞ্থ স্বয়স্তস্তন্মাৎ পরাঙ, পশ্যতি 

নান্তরাত্বন্”। ইহার ভাবার্থ এই--্বয়ন্ব্রঙ্ধ। ইন্দ্রিয়গণকে বহিমুর্খ করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন) 
লেইহেতু জীব বাহ্ববস্তই দর্শন করে, কিন্তু অস্তরাক্মকে দর্শন করিতে-পায় না ]। শিশু ভূমিষ্ঠ 
হইয়া যাঁহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাতেই তাহার ভোগাতিলাষ জন্মে। সুতরাং শিশু 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও সহসা সেই অত্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। এবিধ অভ্যাস 
যাহাদের দঢ়তর, সহজে তাহাদের ইন্জিয়গ্রাহ্য ভোগ সম্বন্ধে বিতৃষ্ জন্মিতে পারে না। 
হুতরাং হন্্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরও বিভৃষ্তা যে হইতে পারে, এ ভাবও তাহাদের মনে স্থান 
পায় না। এতত্তিন্ন পূর্ব সংস্কার অন্ধরূপ মনোজাত তোগাদির প্রতি বিতৃষ্ণাও ইন্জিয়ার্থেযু 

বৈরাগ্যের অপর লক্ষণ | বিষয়ের দৌষদর্শনে বিষয়ভোগে অরুচি ইন্দরিয়ার্থেযু বৈরাগ্যম্। 

১১। অনহঙ্কারঃ_-কত ভোক্তা অহ্মন্ি ইতি অভিমানঃ অহঙ্কার: তদভাবঃ 



৬৭২ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা. 

অনহক্করঃ দর্পাতাবত্বমূ। “জাত্যাদিযু অহংকারহেতুধু সৎন্থ অপি বন্ধকত্ববুদ্ধা তত্রহিত্বম্ 
অনহংকারঃ* (শ্রীশংকরানন্বযতিবরঃ)। “আত্মস্লীঘনাতাবেহপি মনসি প্রাহ্তূর্তঃ অহং- 
স্বোতকুষ্ট ইতি গর্বঃ অহংকারঃ তদতাবঃ অনহংকার+৮ (শ্রীমধুহদনযতিবরঃ)। অনা 

দেহাদির প্রতি আত্মখ্যাতি হইলে যে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি* অভিমান" হয়, 

তাহা বর্জনের নাম_অনহংকার। আত্মশ্লাঘ৷ নিবন্ধন “আমি সর্বোত্তম' মনে যে এইরূপ 
গর্বের ভাব আলে, তাহার বর্জনের নাম অনহংকার। ভূমিষ্ঠ হুইয়া অবধি এই সাড়ে তিন 
হাত দেহটি আমি, ইত্যাকার ভাবনা আমাদের সকলেরই বদ্ধমূল হইয়- রহিয়াছে । এই 
ভাবনাটি কেবল এক জন্মের নহে, বহু জন্মের অভ্যাসের ফলরূপে. আমাদের দেহে আত্ম- 

বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। ইহা বন্ুদিনের অভ্যাস ব্যতিরেকে বিমর্দিত হইবার নহে। এসম্বন্ধে 
“পঞ্চদশী*-কার বলেন।_- 

“বহুজন্মদুঢ়াত্যাসাদেছাদিঘাত্বধীঃ ক্ষণাৎ। 

পুনঃ পুনঃ রূদেত্যেব জগত সত্যত্ধধীরপি ॥% 
দেহ, ইন্ডিয় আমি, এবং দৃশ্তমান জগৎ সত্য,_পূর্ব পূর্ব বহুজন্ম যাবৎ ইহ! দৃঢ়ূপে 

অত্যাস করিয়া আসাতে সেই সংস্কার পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হওয়ারই কথা । 
১২। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ছঃখদোধামুদর্নম্_জন্স উৎপত্তিঃ চ'মৃত্যুঃ প্রাণবিয়োগঃ 

চ জরা বৃদ্ধত্বং চ ব্যাধিঃ রোগঃ চ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধয়ঃ, ছুঃখানি অসংখ্যকেেশাঃ এব দোবাঃ 

অমঙ্গলাঃ ছুঃখদোষাঃ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধীনাং ছুঃখদোষাঃ ভন্মমৃত্যুজরাব্যা ধিছুঃখদোধাঃ তেষাম্ 
অন্ুদর্শনম্ শান্তরং স্ব।ন্থভৃতংচ অন্ুস্থত্য পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানম্।-_জন্মজনিত, মৃত্যুজনিত, জর! 

ও ব্যাধি জনিত দেহে যে ছুঃখোৎপত্তি হয়,_-অনুক্ষণ তত্র বিষয়ের দোষ আলোচনা। 

ইন্দ্িয়াদির দ্বারা বিষয় উপভোগ নিবন্ধন দেহে যে ছুঃখোৎপত্তি হয়,_নিয়ত তচ্চিন্তন দ্বারা 
স্বভাবত বৈরাগ্যোদয় হয়। এবং তাহার ফলে জীবের আত্মস্বপ্নপ নির্ণয়ের প্রবৃত্তির উদ্দীপন হয়। 

১৩। অসক্তিঃ_সক্তিঃ বিষয়েঘু ভোঁগেষু প্রীতিঃ সঙ্গঃ রাগঃ, তদতাঁবঃ অসক্ভিঃ, 
সঙ্গনিমিতেষু বিষয়েযু গ্রীত্যভাবঃ1_-মন বহিরিক্জ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে তজ্জনিত 
বিষয়াদির সংস্পর্শ হেতু অন্তরে যেগ্রীতি জন্মে, তাহার নাম আফক্তি। সর্বতোভাবে তাহ। 
বর্জনের জন্য সাধন__অসক্তি। 

১৪ পুত্রদারগৃহাদিযু অনতিঘঙ্গ:-_পুরাশ্চ দারাশ্চ স্রিয়শ্চ গৃহাশ্চ পুন্রদার-গৃহাঃ তে 

আদয়ঃ যেষাং ধনাদীনাং তে পুত্রদারগৃহাদয়ঃ তেষু পুত্রদারগৃহাদিযু। আদিশবেন ক্ষেত্র- 

বিতদাসপশ্বাদি ন্নেহবিষয়ঃ গৃহাতে । অনভিথঙ্গঃ অভিথঙ্গঃ পুত্রাদিযু তাদাত্মভাবনয়া 

পুত্রাদীনাং হুখে ছুঃখে বা অহমেব সুখী ছুঃখী বা ইতি শ্রীত্যতিশয়ঃ তত্ত অতাবঃ অনভিথবঙ্গঃ। 
-শরীরের বাহির হইতে আগত ছুঃখ ছুর্দেবের দ্বারা আক্রান্ত. হইয়া-_পুত্রদারাদির মুখ 
ছুঃখে আমি সুখী, আমি ছুঃখী ইত্যাক।র যে ভাবনা! তাহাকে অভিঙ্গ বলে, তাহা অজ্ঞানগ্রহথত | 

এতদ্বিষয়ক চিন্তা দ্বারা পুত্রদারাদিতে নিঃসঙ্গ হওয়। পুত্রদারগৃহাদিযু অনভিধ্গঃ | (ক্রমশঃ) 



হ্যায়প্রবেশ 
( পূর্বাবৃত ) 

পণ্ডিত ভ্ীঅমরেক্জরমোহন অর্কতীথ" 

ভবন 

মন অষ্টম দ্রব্য। ইহা! প্রলয়কালীন পাধিব পরমাণুর১ স্তায় নিত্য, নিরবয়ব, ক্ষুদ্রতম 
পরিমাণ বিশিষ্ট ও সর্ববিধ বিশেবগুণ শৃল্তৎ। অতএব ইহাঁও হুল্। 

একই ক্ষণে কাহারও বিজাতীয় একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। প্রখর রৌদ্রের 
মধ্যে দাঁড়াইয়া একাগ্রমনে কোন ঘটনা দেখিতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাক্ষুবঙ্ঞান অর্থাৎ 

দর্শন-কার্ধ চলিতেছে ততক্ষণ সৌর কিরণের প্রচণ্ড উষ্ণতা অনুভূত হয় না, দর্শন সমাপ্তির পরেই 
অন্ত হুইয়] থাকে_উঃ কি গরম, মাথা ফাটিয়া যাইতেছে । এই উষ্ণতার অন্ুভব-_স্বাচ- 

প্রত্যক্ষ । ইহার কারণ-সৌর কিরণ সংযোগ। উহ পূর্বোক্ত চাক্ষুষ-জ্ঞান কালেও ছিল, 
তথাপি তখন ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হয় নাই। কারণ রহিয়ছে তথাপি কার্য কেন হয় নাই? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে_যদি পূর্ব নির্দিষ্ট কারণ সকল মিলিত হইলেও কোন 
কার্য উৎপন্ন না হয় তবে এরূপ কার্ষের প্রতি অপর কোন বন্বকে কারণ বলিয়া স্বীকার 

করা৷ আবশ্তক। পূর্ব স্বীকৃত কোন পদার্থের দ্বারা যদি এ সমস্তার মীমাংসা না হয় তবে 
কেবল এঁজন্তই নৃতন পদার্থ ও কল্পনা করিতে হয়। এরপক্ষেত্রে ইহাই নিয়ম। প্রকৃত স্থলে 
বিষয় ও ইন্ত্রিয়ের পরম্পর সম্বপ্ধ ব্যতীত জ্ঞানের আরও এমন একটি কারণ আছে যাহা! যখন 
যে-ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানে।ৎপত্তিন্নপ স্বীয় কার্যে সমর্থ হয়, নহ্ব! 

হয় না, তখন অন্ত ইন্দ্রিয়গুলি উহার অভাবে অসমর্থ থাকে । স্থতরাং এই কারণ-বস্তুটি এমন হওয়া 

আবশ্তক যাহাতে একই ক্ষণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে না পারে। এন্ন্য পরমীণু- 

পরিমাণবিশিষ্ট কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে এবং উহাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া মানিতে 

হইবে। ই্রদ্রব্যই মন। ন্ুতরাং সিদ্ধ হইল যে, দর্শনকালে মন চক্ষুর সহিত মিলিত ছিল 
তাই তখন চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইয়াছিল এবং মস্তক পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে রৌদ্র লাগিলেও প্রস্থানে 
মন না থাকায় স্পর্শান্ুতব ( ত্বাচ-প্রত্যক্ষ ) হয় নাইও | 

১ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর রস, রূপ ওম্পর্শ নিতা। অন্ত সময়ে পাধিব পরমাণুতে গন্ধ প্রতৃতি 

বিশেষগুণ বিগ্বমান থাকে কিন্তু উৎপত্তিযোগ্য ভাব-পদার্থ হওয়ায় প্রলয় কালে উহীরা বিনষ্ট হয়, ্থতরাং তখনই মন উহার 
মহিত তুলনাযোগ্য। 

২ “এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো! মনঃ সর্বেন্দরিয়াণি ৮* এই শ্রতিতে বলা হইয়াছে মন উৎপন্নবস্তথ | 

৩ 'অন্ত্রমনা অভুবং নাদর্শম্ অন্থাত্রমনা অত্ুবং নাশ্রৌষমিতি, মনস| হোব পতি -ইত্যাদি বৃহদারণ্যকো- 
পনিষৎ ১1৫৩| কেহ কেহ জ্ঞানছয়ের যৌগপপ্য স্বীকার করিয়াছেন । 

৫--৮৫ 



৬৭৪ . | শ্রাভাতী- : [ইয়বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
মন অত্যন্ত বেগশালী। বোধ-হয় বেগবিষয়ে কিছুই ইহার সমকক্ষ নহে. এজন্ত 

ইহা এত শীগ্র শরীরের সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে যে চক্ষু হইতে পদতল পর্যন্ত আসিবার 
বিলম্ব ও বুঝা যাঁয় না। ফলে দর্শনকালের উক্ত . একাগ্রতার মধ্যেই যদি পায়ে কাট 
কিংবা সুচি বিদ্ধ হয় মন তৎক্ষণাৎ চক্ষু হইতে প্রস্থানে আসিয়৷ সুচির স্পর্শ এবং তজ্জনিত ছুঃখ 

অনুভব করাইয়া দেয়। 
এই প্রকারে অনুমান দ্বারা পরমাণু স্বরূপ১ মন স্বীকারের ফলে জ্ঞানদ্বয়ের যৌগগদ্ঠ 

নিবারিত হইয়াছে এবং অত্যধিক বেগ বশতঃ উহ! ভ্রুতগতিশালী হওয়ায় একবিধ 
জ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণে অন্তবিধ জ্ঞানের উৎপত্তির বিলম্ব লক্ষ্য করা যায় না। 

লক্ষণ। যাহা স্পর্ণবান নহে অথচ ক্রিয়াবান্ তাহাই মন। ( অন্পর্শবন্ধে সতি 

ক্রিয়াবত্বং মনত্বং ) 

লক্ষ্য। স্থগম। মন প্রত্যেক শরীরে একটি মাত্র ২। জীবজাতির শরীর অসঙ্যোয় 
এজন্য মনের সংখ্যা ও গণনা বহিভূতি। সকল মনই একপ্রকার অর্থাৎ কোন একটি মনেও 
অন্য মন অপেক্ষা বৈচিত্র্য নাই। এজন্য শাস্ত্রে ইহার বিভ।গও দৃষ্ট হয় না। 

সমন্বয়। মন সর্বদাই ক্রিগ়্াশীল, উহাতে কোনরূপ স্পর্শও থাকে না। অতএব লক্ষ্যে 
লক্ষণ সমন্বিত হুইল। পার্থিব পরমাণু ক্রিনাশীল। প্রলয়কালে উহাতে ম্পর্ণ না থাকিলেও 

সময় বিশেষে উহা ম্পর্ণবান্। যাহা স্পর্ণবান্ তাহাকে শ্পর্ণবান্ হইতে ভিন্ন বল! যায় না। 
অতএব পার্থিব পরমাণুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্রি হয় নাই 1 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ( দিকৃ-কৃত) পরত্ব ও অপরত্ব এবং সংস্কার 
এই আট গ্রকার গুণ, ক্রিয়া, সন্ত দ্রব্যত্ব ও মনম্ব--এই তিনটি জাতি, প্রত্যেকতঃ ১টা 

বিশেষ-_মনে এই সমস্ত ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়। 
কায়বাহ শান্্রস্মত। মনের নিত্যত্য মানিলে এই কায়ব্যুহ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। 

জীবের এমন কতকগুলি ধর্ম ও অধর্ম থাকে যাহার ফলতভোগ অবশ্ঠন্তাবী। শাস্ত্রে উহার 
নাম প্রারন্ধ কর্ম, উহ্বার বিনাশ কেবলমাত্র ভোগের দ্বারাই সম্ভব। যৌগবলে ধর্ম ও 

অধর্মের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। ধাহারা ধর্ম ও অধর্ম প্রত্যক্ষ করেন তীহারা 'খধি' পদবাচ্য। 

প্রারন্ধ কর্ম প্রন্ুর হইলে তোগের দ্বারা এগুপিকে বিনাশ করিতে বহুবার জন্মগ্রহণ 

করা আবন্তক হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যে সকল খবি মুক্তিলাতে প্র প্রকার বহু জন্ম- 

১ কুমারিল ভট্ট ও ওর প্রভাকরের মতে মন বিভু-সর্বব্যাপী। মানমেযোদয়, প্রমাঁণপরিচ্ছেদ ৪ পৃঃ পাতগ্রল 

হুত্রে কৈবল্যপাদের দশম স্ৃত্রীয় বযাসভাষ্য মনের বিহু স্বীকৃত হইয়াছে । কোন মতে মন শরীরপরিমাণ। 

২ প্রত্যেক শরীরে একাধিক মনের অস্তিত্বের কথ ন্যাযচ্ত্রের ওয় অধ্যায়ে মনঃপরীক্ষ প্রসঙ্গে আলোচিত 

হইয়াছে। 

৩ অন্যোন্াভাব ব্যাপাবৃত্তি এই মতই মমধিক প্রচলিত। তানুসারে যাহা একবার শ্পর্শবান্ হুইয়াছে 
তাহাকে কখনও 'ম্পর্শবান্ নহে' এরূপ বলা যায় না। 
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গ্রহগজনিত' বিলম্ব সহা করিতে না চাহেন তাহারা যৌগবলে বহুবিধ শরীর সৃষ্টি দ্বারা 

এক সময়েই কর্মাহ্থসারে সমুদ্রায় ভোগ সম্পন্ন করিয়া প্রারন্ধের ক্ষয় করেন। এককালে 
এইরূপ বহু শরীর স্থষ্টিকেই কায়ব্যহ বলে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধুগপৎ ভোগের 
জন্য বহু শরীর. সৃষ্টি সম্ভব কিন্তকেবল শরীরের দ্বারাই ভোগ নির্বাহ হয় না এইজন্য প্রত্যেক 
শরীরে মনও প্রয়োজনীয়। মন. নিত্য, সুতরাং স্থষ্টির দ্বারা তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি . সম্ভব 
নহে।' সুতরাং কায়ব্যুহমতে প্রত্যেক শরীরের জন্য মন সুলভ হইবে কিরপে?' ইহার 
উত্তরে বলা হয়--অনাদি সংসারে অনেক জীব মুক্তি লাত করিয়াছেন। শরীর না৷ থাকায় 

তাহাদের মন . ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। মুমুক্ষুগণ সৃষ্ট শরীরসমুহে যোগবলেই এ সকল মন 

আবিষ্ট করিয়া যথানিয়মেই ভোগ নির্বাহ করিতে পারেন১ | অতএব কার সিদ্ধান্ত 

মনের নিত্যতার বিরোধী নষ্কে। 
আমিন 

আতা 

অস্বা নবম দ্রব্য ২। ইহা! আকাশের স্তায় হুক্ম। আকাশ হুক্ষু কিন্ত তাহার বিশেষ 
গুণ (শব্দ) বহিরিক্ত্রয়ের ( কর্ণের) দ্বার! প্রত্যক্চ করা যায়, আত্মার নানাবিধ বিশেষগুণ 

আছে কিন্তুউহাদিগের একটিও কোন বহিরিক্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই 

দৃষ্টিতে আত্বা আকাশ হইতে ভক্মতর। 
অনেক শ্রুতিবাক্যে পাওয়া যায়__-আত্ম-স্বরূপ ছুজ্জেয়ি। বিভিন্ন সাম্প্রবায়িকেরা 

প্রায় সকলেই এই বিষয়ে স্ব স্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন স্বীয় অনুভব ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। 

এমন কি, যাহার! ' বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তীহারাও স্ব-সিদ্ধান্তে 

শতিবাক্যের সমর্থন দেখাইয়া বেদপ্রামাণ্যবাদীদিগকে নিজ পক্ষে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কেহ কেহ আত্মার পরিচয় দিতে অন্তব, যুক্তি ও শ্রুতিবাক্য এই তিনটির সম্মিলিত- 

ভাবে সাহায্য লইয়াছেন। ফলে অন্বন্ত হইতে হুক্মাতা হিসাবে ইহার বৈলক্ষণ্যই 

পরিস্ফুট হুইয়াছে। | 
" এইস্থানে অনুভব শৰের অর্থ__'অহং, প্রত্যায়। যে বস্তকে অবলম্বন করিয়া 'অহং" 

এইরূপ শন্দপ্রয়োগ হয় অর্থাৎ লোক যাহাকে "আমি, বলিয়া বুঝে দারা আত্মা। 

ইহাই হইতেছে অনুভব দ্বারা আত্মপরিচয় । | 
কেবলমাত্র অহংপ্রত্যয় হইতে নিঃসংশয়ে আত্মার স্বরূপ বুঝা যায় না। কারণ, 

১ ন্যায়দর্শন, ৩২1৩৩ সুত্রে গ্ঠায় বাত্তিক তাৎপর্য-টাক|। 

২ আত্মনিরপণের অন্য প্রধান উদ্দেশ্ত নবম দ্রব্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপন। কেবল জীবাস্মার স্বরূপ নিদ্ধ্ণরণেও এ 

উদদস্ত সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরত জীবাত্মা৷ হইতে অধিকতর দুর্জের। _এজ্ত উহ! অবশ্য বনতব্য হইলেও প্রথমত; কেবল 

জীবাস্মার পক্ষে ই যুক্তিতর্ক আলোচিত হইল । 
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'অহং শব নির্ি্টরপে কোনও একটিমাত্র বস্তুকে বুঝায় না। আমি মান্য, আমি স্থল আণ্ম 

কশ ইত্যাদি ব্যবহারে “অহংশবের অর্থ সুলশরীর | আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি 
স্থলে উহার আলম্বন চক্ষু ও কর্ণ। আমি ভীত, আমি লজ্জিত এইস্থানে 'আমি'র অর্থ মন ১। 

অতএব এ উদ্দেশ্ঠে যুক্তিরও সাহায্য লইতে হইবে । 
এই যুক্তি দ্বিবিধ-_নিরতিশয় প্রিয়ত্বং ও ভ্ঞান। নিরতিশয় প্রিয়ত্ব--যে বস্ত অন্ত সকলের 

তুলনায় যাহার নিকটে অধিকপ্রিয় তাহার মতে উহাই আত্ম! অর্থাৎ ধরিয়া লইতে হুইবে যে, 
নিজের আত্ম বলিয়াই গর ব্যক্তি সেই বস্তকে সর্বাপেক্ষা বেশী তালবাঁসে। 

বিমল পুত্রকে ভালবাসিত। পুত্রটি মারা গেল। পুত্রশোকে বিমলা আহার ত্যাগ 
করিল। তারপরে একদিন ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জীবনের অবসান ঘটাইল। 

সাধারণতঃ সকলেরই নিজের প্রাণ সমধিক প্রিয়। এজন্ত ইহাদিগকে প্রাণাত্ববাদী 
বলা যায়। নিজের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা না করায় বুঝা য|ইতেছে পুত্র বিমলার প্রাণ হইতেও 

বেশী প্রিয় ছিল। সেমনে করিত পুত্র মরিয়াছে অর্থাৎ তাহার আত্মাই মরিয়াছে, সে 

নিজেই নাই। একব্প অবস্থায় তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে কে? আর মে নিজেই বা কেন রক্ষ 

করিবে? অতএব বুঝা গেল-_বিমলা পুত্রাত্মবাদী। 
এই যুক্তিও আত্মা কি তাহ! নির্দারণ করিতে পারে না । কারণ, কোন্ বস্ত 

কাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রথমতঃ তাহ! স্থির করাই কঠিন। কথঞ্চিৎ স্থির হইলেও প্রত্যেক 

গ্রাণীর পক্ষে একই বন্ত নিরতিশয় প্রিয় হইবে ইহা কখনই সম্ভব নহে। কাল বিশেষে 
এই গ্রীতির ব্যতিক্রমও ঘটে। আজ যাহা সর্বাপেক্ষা প্রিয় কালক্রমে অন্ত কিছু তাহার 

স্থান অধিকার করে ইহা সচরাচর দেখা যায়। অথচ প্রত্যেক প্রাণীর আত্মা বিভিন্ন 

জাতীয় বন্ত ইহা বলাও ছুঃসাহস। সকলের পক্ষে যথার্থ আত্মা একজাতীয় ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অন্ত যুক্তির ও অনুসন্ধান প্রয়োজন । 

নিরতিশয়প্রিয়ত্ব-ধর্ষের স্তায় জ্ঞানও আত্মার পরিচয়ে সাহায্য করে। বোধ, বুদ্ধি, 

জ্ঞান, উপলব্ধি, চেতন! ও চৈতন্য ইহারা পর্যায় শব্ধ অর্থাৎ একই বস্তর বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। 

ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি শব্দের অর্থ বিষয়ে কিছু স্থল ধারণা সকলের .পক্ষেই 
থাকা সম্ভব। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের সহজ পরিচয় দিবার মত আর কিছুর সন্ধান পাওয়া 

যায় নাই। এই বোধ বা জ্ঞান যাহার ধর্ম তাহাই আত্মা। 

জ্ঞান-_-এই তৃতীয় পরিচায়ক বস্তর কিছু অসাধারণ্য আছে। কোনও বস্ত যদি 

উক্ত প্রকার অনুভব অথবা প্রিয়ত্ব-ধর্মের কিংবা সম্মিলিত অনুভব ও প্রিয়ত্বের বলে আত্মত্ের 

দাবী করিয়া বলে এবং এরূপ অবস্থায় যদি কেহ প্রমাণ দিতে পারে যে, উহা চেতন নহে_ 
১ অধ্যাসভায্যের ভামতী ভষ্টব্য। “কাম; সংকল্পো! বিচিকৎসা” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকশ্রতিবাক্যে লক্জ! ভয় 

ইত্যাদি মনের ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়মতে যদি উহার! জ্ঞানবিশেষ হুয় তবে মিষ্ধান্তানুঘায়ী আত্মার ধম | 

২ ততপ্রেমাস্বার্ঘমন্য্র নৈবমন্তার্থমাঝনি। অতন্তুৎংপরমং তেন পরমানদতাতবদঃ ॥ পঞ্চার্শী ১। ৮ গ্লৌক। 
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তাহা! হইলে সেই বস্তর আত্মত্বের দাবী কোন দার্শনিক মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন 
না। ফলতঃ দাড়াইতেছে-_জ্ঞান বা চেতনাই আত্মার যথার্থ পরিচায়ক । তবে, যে-স্থলে 

এঁ চেতনা-ধর্ম কাহার এই প্রকারে চেতনার ধর্মী বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে 

উক্ত অনুভব ও যুক্তির দ্বার! এ সন্দেহ দূর করা সম্ভব বলিয়া উহ্বাদিগকেও আত্মার পরিচয়ে 

সহায়ক ন| বলিয়া পারা যায় না। 

উল্লিখিত অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে১ বিভিন্ন সম্প্রদায় পুত্র, স্বলশরীর) ইন্দ্রিয় ও মনের 
পক্ষেৎ আত্মত্ের দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই নিজের দাবী স্থির রাখিতে 

পারেন নাই। প্রতিবাদীরা কিরূপে পরাজিত হইলেন তাহা সংক্ষেপে বুঝান অসম্ভব | 
কারণ উহছ৷ সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের এবং খ সকল দর্শন বিভাগীয় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য 

বিষয়। অল্প কথায় বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইতে হইলে ইহাই বলা সঙ্গত যে যাবতীয় দর্শন 
্রন্ব--এই বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীদিগের বিবাদ, দৃষ্টান্ত, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও কূটতর্ক ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। এই বিবাদ অনার্দিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরবর্তীকালেও 
লমান ভাবেই চলিবে। ইহার চিরনিবৃত্তি কখনই হইবে না। কোনও পক্ষ বিজয়ী হইয়া 
অন্যপক্ষের নাম সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। 

'আত্মন্'শব্ধ গমনার্থক “অত*ধাতু হইতে “মন্ প্রত্যয় দ্বারা -নিষ্পন্ন। উহার ব্যুৎপত্তি 

গত অর্থ__গমনকারী। প্রৌচবুদ্ধি-সম্পর্ প্রাকৃত জনসাধারণেরও ধারণা মৃত্যুকালে আত্মা 
দেহত্যাগ করিয়া! চলিয়া যায়। অন্থররাজ হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ত্রেতাধুগে রাবণ ও 

কুস্তকর্ণবূপে, পরে দ্বাপরবুগে শিশুপাল ও দস্তবক্র নামে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন ইহা পুরাণে 
পাওয়া যায়। দেবযান এবং পিতৃানে জীবের গমনাগমন উপনিষৎ প্রভৃতি সকল 

অধ্যাত্বশান্ত্র সম্মত। ব্রঙ্গহত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে জীবের এই গমনাগমন 

সুক্ষ শরীরের সহযোগেই হইয়া থাঁকে। বিভূ জীবাতআ্মার পক্ষে গমনাগমনরূপ ক্রিয়া মূখ্য বা 
সাক্ষাৎতাবে সম্ভবপর হয় না। অতএব জীবের গমনাগমন গৌণ। যদি তাহাই হয় তবে 
জীবাত্বার উপাধি সুঙ্্শরীরেরই গমনাগমুন মুখ্য ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। 

সক্ষশরীর স্কুলদেহের ন্যায় অল্লকাল স্থায়ী নহে, উহা! যুগ বুগান্ত কাল অবিকৃত থাকে। 

নায় বৈশেষিক মতে যে-সকল ধর্ম আত্মার গুণ বলিয়া! নির্দিষ্ট শাস্ত্রান্তরগম্মত হুক্মশরীরে 

১ উপনিষদে আত্মার পরিচয় প্রদ বহু শ্রুতি.আছে। উহাতে পূর্বপক্ষরূপে নানাবিধ বস্তুকে আত্ম! বল! 

হইয়াছে। ফলে মকলেই স্বপক্ষ সমর্থক শ্রুতির উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন। এজন্য বিগৃঁতি ভয়ে শ্রুতির মাহায্য আলোচিত 

হইল না। জিজ্ঞান্গণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে অনুসন্ধান করিবেন। 

২ বেদান্তলার, পঞ্চদণী প্রভৃতি ্টব্য। উহাতে ন্যায়শান্্রে অগ্রসিগ্ধ আরও অনেক বস্তর পক্ষে আত্মত্বের 

দাবী কর! হইয়াছে এবং সংক্ষেপে তাহার খন ও কর! হইয়াছে । 
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সে লমস্তই সম্ভব১। স্থুক্ শরীরকেই যথার্থ আত্ম! বলিলে অন্ম-ৃত্যুর রহন্তও জনসাধারণের 
কিঞিৎ সুখবোধ্য হয়। এইরূপে সুঙ্গশরীরের পক্ষে আত্মত্বের দাবী গুসঙ্গত মনে হইলেও 

দার্শনিকেরা তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ, উহা! অমৃত» আভৃতসংঘ্রবস্থায়ী অর্থাৎ 

গ্রলয়কাল পধস্ত স্থিতিশীল হইলেও নিত্য নহে, এক সময়ে উহ্বারও বিনাশ অবশ্থস্তাবী। 
আত্ম! বিনাশী ইহ1 কিছুতেই হ্বীকার করা যায় না। 

সকল গত্যর্থ ধাতুরই অন্ত একটি অর্থ জ্ঞান। এই প্রসিদ্ধি অনুসারে আত্মন শবের 

ব্যুৎপত্ি লত্য অর্থ-স্ঞানবান্। নানাঁরূপ হুম্ষ যুক্তি ও তর্কের দ্বার! যেন্ূপ বুঝা গিয়াছে তাহাতে 

এই জ্ঞানবান্ বন্তটির স্বরূপ দীড়াইয়াছে_ইহা নিত্য, নিরবয়ব, পরমমহৎপরিমা বিশিষ্ট, 
দেহ, ইন্দ্রিয় গভূতির অধিষ্ঠাতা, ও আনন্দের আধার 

পূর্ব বণিত অষ্টবিধ দ্রব্যের কোন একটিও এই লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। এত্ত 
সমুদায় হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন এইগ্রকার আত্ম-দ্রব্য শাস্ত্র ও অন্থমান দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই নবম 

দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইলেও ইহা! প্রত্যক্ষ সীমার বহিভূতি নছে। 
যখনই কোন বিশেষগুণ-__স্খ দুঃখ ইত্যাদি, উহাতে উৎপন্ন হয় তখনই 'আমি মুখী আমি ঢুঃখী 

এইরূপে উহার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । &ঁ মকল প্রত্যক্ষে প্রধানতঃ মুখ দুঃখের শ্বরূপ 
প্রকাশিত হইলেও উহািগের ধর্মী--যথার্থ আত্ম-বস্তরও প্রকাশ অন্ুতব পিদ্ধং। 

লক্ষণ। যাহা জ্ঞানের অধিকরণ তাহাই আত্মা। (জ্ঞানীধিকরণত্বং আত্মত্বং) অথবা 
'আত্মত্ব জাতি আত্মার লক্গণ। | 

লক্ষ্য। জীবাত্ব! এবং ঈশ্বর উভয়ই আত্মলঞ্ষণের লক্ষ্য । 

সমন্বয়। লুগম। শরীর, ইন্দ্রিয় গ্রভৃতি জ্ঞানের যথার্থ অধিকরণ হইতে পারে না 

' ইহা দৃঢ় যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। অতএব লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 
প্রত্যেক জীবেরই কোনও সময়ে জ্ঞান অবশ্থন্তাবী। গর্ভাশয়ে মৃত জীবেরও পূর্ব ও পর জনে 
জ্ঞান স্বীকার্ধ। অতএব লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা নাই ৩। | 

, ১. পঞ্চবিধ জঞানেজিয়, পঞ্চবিধ কর্মের, প্রাণাদি পঞ্চ বাযু মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থ লইয় শশ্ৰব শরীর 

গঠিত। সাঙখ্য মতে ধর্ম, অধর্ম ও জান বৃদিবত্তিরপে প্রসি। ফলে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা দবেষ এবং ভাবনা হহীরাও বুদ্ধি বৃত্তি 
বিশেষ। সুখ সত্বগ্ুণ ও দুঃখ রজোগুণ। 

উপনিষণ্ে উক্ত হইয়াছে--কাঁম অর্থাৎ অভিলাষ, সংকল্প, বিচিকৎসা ( সংশয়-জ্ঞান বিশেষ ) লা, 

ভয় ও ধী অর্থাৎ বুদ্ধি ইহার! মনের ধর্ম। (বৃহদারণ!ক উপনিষদ্ ১1৫1৩) 

২ বৈশেধিক সথত্রে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত হয় নাই। শ্রুতি বলেন-_“ঘতে| বাঁচে নিবর্স্তে অপ্রাপ্য 

মনদা সহ' অর্থাৎ আত্ম! বাক্য ও মনের অতীত। মন সঙ্গাধি-সংস্কৃত অর্থাৎ চিরাজার সুতা হইলে আত্মদর্শনে 

সক্ষম হয় ইহাও শ্রোতমত। 
৩ জীবাত্মার জ্ঞান দুইক্ষণ মাত্র থাকিয়৷ বিনষ্ট হয়। এ সময়েও জানের অধিকরণত্ব স্বীকৃত হইলে জান- 

শূদ্যতাকালেও উহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় ন! | 'আত্মনধ' জাতি সর্বদাই আত্মায় থাকে অতএব দ্বিতীয় লক্ষণে অব্যাপ্তির 

ভাবন। নাই। 
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আত্ম! ছিবিধ১__-জীবাযা! ও পরমাত্মা!। 

আত্মা 

চি 
জীবাত্মা পরমাত্মা 

জীবাত্ম। 

জীবাত্মা--সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, লংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, মুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত 

সংস্কার, ধর্মও অধম--এই চতুদশিবিধগুণ ; সত্তা, ভ্রব্যত্য ও আত্মত্ব এই তিনটি জাতি) এবং 
প্রত্যেকে একটি করিয়া বিশেষ ; এই কয়টি ভাব পদার্থের জীবাত্মায় সমাৰেশ হয়। 

জীবাত্মা গ্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন ২। যাহার! প্রাণী বা জীব নামে পরিচিত তাহাদিগের 

বৈচিত্র্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রকারে অসঙ্যেয়। এই বৈচিত্র্য শরীরগত। ইহার ছারা 

যথার্থ-আত্মবস্তর সামান্তমাত্রও পার্থক্য হয় ন|। অতএব জীবাত্মা অগণিত এবং উহাদের 

পরম্পর বৈলক্ষণ্য ছুক্তেয়ি । 

পরমাণু, মধ্যম এবং পরমমহত্ব এই ত্রিবিধ পরিমাণের মধ্যে একটি পরিমাণ 
প্রত্যেক দ্রব্যেই অবশ্য থাকে। হুতরাং জীবাত্বার পরিমীণ আছে এবং উহা পরমমহত্ব, 
উহাতে অন্য পরিমাণ কল্পনা! কর! যায় না। কারণ, জীবাত্মা অকিক্ষুদ্র অর্থাৎ পরমাণুপরিমাণ 
হইলে উহার সুখ ছুঃখ প্রত্যক্ষযোগ্য হইত না। যেহেতু, আশ্রয় দ্রব্যে মহত্ব-পরিমাণ না থাকিলে 
কোন গুণেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন! ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। পরমাণু ও পরম-মহত্বপরিমাণ 

ব্যতীত অন্য সকল পরিমাণই মধ্যমপরিমাণ। মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট সমস্ত বস্তই বিনাশী। অতএব 

জীবাত্বা! মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্টও নহে । অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে--গ্রত্যেক জীবাত্মাই 
বিভূ অর্থাৎ পরমমহত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট। 

প্রত্যেক জীবাত্ব। বিতু হইলে যাবতীয় শরীরের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় জীবগণের ভোগ- 

সাহ্র্য দোষ উপস্থিত হইতে পারে। একের স্থুখ ছুঃখ অন্তের ভোগযোগ্য হওয়ার নাম 
ভোগসাঙ্কর্য। নৈয়ায়িকগণ এই তোগসাঙ্কর্ষ দোষের পরিহার করিতে বলেন যে, ভোগ 
অনৃষ্ট দ্বারা নিয়মিত। জীবগণের অনৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম বিভিন্ন। এই অবৃষ্টবশতঃ 
বিভিন্ন জীবাত্বার কোনও এক একটিমাত্র শরীরের সহিত এমন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত 

হয় যাহার ফলে কেবলমাত্র & একটি শরীরেই তাহার আমিত্ববোধ জন্মে, অন্ত শরীরের 

১ সাংখ্য ও মীমাংসাশান্ত্রের মতে ঈন্বর ব! পরমাস্ব। প্রমাণসিদ্ধ নহে। 

২ যাবতীয় শরীরে একই জীবাস্! বিগ্মমান এই প্রকার জীবৈক্যবাদের কখ। ও নানাগ্রন্থে পাওয়া যায়। 

৩ রামানুজ মতে জীবাত্ম। পরমাণুবৎ কুদ্র। 

৪ জৈন মতে জীবাআ্বা দেহের সম-পরিমাণ এবং সঞ্ধোচবিকাশণীল স্বীকৃত হওয়ায় কোন মানুষ কর্ানূমারে 

হস্তীর শরীর ধারণ করিলে আত্মা বিকাশ দ্বার! হস্তীর দেহ ব্যাপ্ত করিতে এবং পিগীলিক হইয়। জন্মিলে সঙ্কুচিত হইয়া 

ধরপ ক্ষুদ্র শরীরেও অরশে বাম করিতে পারে । আত্মাকে দেহ মম-পরিমাণ মানিলে ভোগসাক্কর্ষ দোষ ঘটে না। 
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সছিত উহার সংযোগ থাকিলেও উহাতে আমিত্ব-বোধ হয় না। ফলে সেই ব্যক্তি & শরীরেরই 
দুখ হুঃখ ভোগ করিতে পারে, অন্ত শরীরের মুখাদি অনুভব করিতে পারে না। 

জীবাত্মা সকল বিভূ হইলে অপরিমিতত্ব অর্থাৎ স্থানাভাবের প্রশ্নও শ্বতই মনে উদ্দিত 
ইয়। দুইটি বস্তর পরম্পর সংযোগ হইলে অবশ্যই সমুদ্ায়ের আকার বৃদ্ধি হয় ইহ] প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ। এমত অবস্থায় জীবাত্মারা বিভূ হইলে উহ্বাদ্দিগের পরস্পর সংযোগ এবং আকাশ, 
পরমাত্মা, কাল এবং দিকের সহিত সংযোগ হইবেই। ফলে সমুদায়ের পরিমাণ এমন বড় 

হইবে যে উহ্নার স্থান কল্পনা করাও অসম্ভব। এই দোষ পরিহারের জগ্ঠ নৈয়ায়িকগণ 

বলেন যে, 
বিতু দ্রব্য সকল ক্রিয়াশূন্ত । ক্রিয়া ব্যতীত সংযোগ জন্মিতে পারে না। ম্থৃতরাং 

বিতু দ্রব্যগুলির পরম্পর সংযোগই হইতে পারে না ১। অতএব আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির 
পরম্পর সংযোগ হওয়ায় উহ্বাদিগের আকার বৃদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন উহাদের স্থানাভাবের 

আশঙ্কা অমূলক | 

পন্রমাত্আ। 

আত্মন্-শবের অর্থ জ্ঞানবিশিষ্ট ইহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। এর জ্ঞান ধাহার পরম-__ 
অর্থাৎ নিরতিশয়, সর্ববিষয়ক, বিষয়নিরপেক্ষ, কিংবা নিত্য তিনি পরমাত্ম। । ঈশ্বর, ব্রহ্ম, 
অন্তর্ধামী গ্রভৃতি পরমাত্বার নামান্তর । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, একমাত্র-_অদ্ভিতীয়। 

জীবাত্মার স্তায় ঈশ্বর বিষয়েও বহুবিধ মতবাদ বিগ্ধমান। সকল মতেই "ঈশ্বর 

শবের অর্থ আছে, কেছই উহাকে আকাশকুম্ুম, শশশুঙ্গ প্রভৃতির গ্তায় নিরর্থক শব্ধ বলেন নাই। 
যে সম্প্রদায় যে-বস্ত বুঝাইবার উদ্দোশ্ে শশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেন সেই মতে তাহাই ঈশ্বর। এই 
দৃষ্টিতে বল! যায় একান্ত নাস্তিকেরাও ঈশ্বর মানিয়া থাকেন। তাহাদের মতে রাজাই ঈশ্বর। 
শিল্পীরা বিশ্বকর্ম! নাম দিয় ঈশ্বরেরই পুজা করেন। পৌরাণিক মতে পিতামহ অর্থাৎ যিনি 
পিতারও পিতা--আদি স্থষ্রিকতণ, তিনিই ঈশ্বর ৩। 

এইরূপে বিভিন্ন মতবাদীগণ যে সকলের পক্ষে ঈশ্বরত্বের দাবী উত্থাপিত করিয়াছেন 
তাহাতে কিঞ্চিম্মাত্র অধিক শক্তিসম্পর মনুষ্য, এমন কি বৃক্ষবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়! 

বিভিন্ন দেবতার ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ৪। 
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১ বাচন্পতি মিশ্র “আকাশাদিভিঃ সন্বদ্ধ ঈশ্বরঃ মুত্তিমদ বাসন্বদ্ধিতীদ্ ঘটবৎ” এই অনুমান দ্বার! বিভুদ্ধয়ে 
সংযোগ প্রমাণিত করিয়াছেন। বিভুদ্বয়ের সংযোগ শ্বীকৃত হইলেও নিরবয়ব বস্তর সংযোগে আকার বৃদ্ধি হয় ন] 
বলিয়া উক্ত প্রকারে আশঙ্কা জন্মে না। 

২ বেদান্ত মতে নিগুণ ঈহরকে বর্গ বল হয়। নৈয়ার়িকের। বলেন-এ রূপ ঈখরের অন্তিত্বে কোনও 
প্রমাণ নাই। 

৩ পঞ্চাগী 
৪ কুছুমাঞ্জলি ১ম স্তবক। 



মাধব সম্প্রদায় 
শ্লীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ. বি. এল্, 

গত জোষ্ঠমাসের *শ্রীভারতী'তে শ্রী্লীমধবাচার্ষের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছল। 

এই সংখ্যায় তাহার সম্প্রদায়ের বিষয় সামান্ততাবে উল্লিখিত হইতেছে । এই সম্প্রদায়ের 
অনেক তথ্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিগ্ঠাভূষণ মহ।শয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। 

এই বৈষ্ণব অম্প্রদায়ের অন্য নাম ত্রহ্গসম্প্রদায়। ইহা মধ্বাচার্ধ কতৃকি প্রবর্তিত 

হয়। যেমন রামানুজ প্রবতিত অন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়, শ্রীসশ্রুদায় রামান্জের বহু পূর্ব হইতেই 
প্রচলিত ছিল, মাধ্বসম্প্রদায়ের সেইরূপ পূর্ববর্তী কোন ইতিহাপ পাওয়া যায় না। মধ্বের 
৪ জন প্রধান শিষ্য ছিলেন যথা-__পদ্মনাত, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্ঘ ও অশে।কতীর্থ। উদ্দিপির 

মন্দিরই এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মঠ। মধ্ব-প্রতিষ্ঠিত আরও ৮টী মন্দিরের বিষয় পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই ৮টা মঠের 

অধ্যক্ষেরা পর্যায়ক্রমে উদ্দিপির মঠের অধ্যক্ষ হইবেন। ন্ুতরাং প্রায় ১৪ বৎসর অন্তর এক 

এক জনের পালা হয়। এবং মকরমাস বা মাঘমাসে ২ বৎসর অন্তর অধ্যক্ষের পরিবত'ন 
হয়। কিন্তু পন্মনাভ তীর্ঘ ৭ বৎসর উদ্দিপি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের 

মোহান্ত ছিলেন। তীহার পর নরহুরি তীর্থ মোহাণ্ত হ'ন। ১২০৪ খ্রীঃ অঃ এ পদ্মনাতের 

তিরোধান হইলে, ১২১৩ খ্রীঃ অঃ এ নরহরি মোহান্ত ভইলেন। নরহরির প্র মাধবতীর্থ ও 

তাহার পর অশোকতীর্ঘ মোহাস্ত হ'ন। আমরা নিয়ে এই সম্প্রদায়ের আঁচার্ষ-পরম্পরাঁর 
একটি তাপিকা দিতেছি । যেমন শঙ্কর সম্প্রদ|য়ের প্রায় প্রত্যেক আচার্যই গ্রন্থ রচনা দ্বারা 

্বন্ব মতবাদের পুষ্টিলাধন করিয়াছিলেন, এই সম্প্রদ।য্জের আচার্ধদিগের মধ্যে সেইরূপ অল্প 
কয়্েকজনই গ্রন্থকার ছিলেন, অবশিষ্ট অনেকেই কেবল মন্দির প্রতিষ্ঠাদি ও শিষ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

ক্রমশঃ মতদ্বৈধবশতঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু উপ-মশ্রদায়ের স্থষ্টি হইল। অশোকতীর্থের 

সময়েই বিভিন্ন মোহান্তের শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে ১৪টী উপসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হছইল। ক্রমে 
ইহা ১৮টা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। যথা--(১) মধবাচার্য-প্রবতিত আদি সম্প্রদ।য়, 
(২-১৯) মধ্ৰাচার্ষেরহই অনুষ্ঠিত ১০টা মালাবারী সম্প্রদায়। ( ১২-১৫) মধ্যের ৪টা প্রধান 

শিষ্বের ৪টা সম্প্রদায়, (১৬) পরবর্তী কালের (প্রায় ১৭৫* গ্রঃ অবে) সত্যবোধতীর্থ 

প্রবততিত সত্যবোধী সম্প্রদায়, ( ১৭-১৮) রাজেন্ত্রতীর্ঘ সশ্রদায় ও বিবুধেন্্র বা রাঘবেন্তর 
সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত ২টা সম্প্রদায় গ্রন্টায় ১৪শ শতাব্দীতে স্থষ্ঠ হয় এবং এই ছুইটী অন্ত 
১৬টা সম্প্রদায় হইতে অনেক বিভিন্ন ও স্বাধীন ঠাবাপন্ন। 

কেবল সন্যাসী ও ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের দীক্ষাপ্তরু হইতে পারেন । অতি .নীচজাতি 
৬---৮৬ ই 
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ব্যতীত মকলকেই ইহারা বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ দেন। এই সম্প্রদায়ে ব্যবসায়ের মত 
গুরুত্বপদ বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া যায়। ইহাতে গুরুর বেশ অর্থোপার্জন হয়। শিষ্যেরও 
গুরুত্যাগ বা গ্রহণে গুরুর অর্থোপার্জন হয়। এই মন্প্রদায়র সন্ন্যাসীরা যজ্জোপবীত ত্যাগ 
করেন এবং দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ, মস্তক মুণ্ডন এবং গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন। 

মধ্ব[চারীরা উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা স্কন্ধ এবং বক্ষোৌদেশে শঙ্খ, চক্র, গা ও পদ্মের চিন্ত 
অঙ্কিত করেন এবং নাঁসামুল হইতে কেশ পর্বপ্ত ৩টী উধরেখা চিহ্নিত করেন। এই ২টা রেখার 
শীচের ২টা দিক আর ১টা রেখা দ্বারা ভ্রমধ্যদেশে যুক্ত করিয়া দেন, আর উহার মধ্যে গন্ধ দ্রব্যের 
ভন্ম দ্বারা একটি কৃষ্ণবর্ণ পেখা অস্কিঠ করেন ও তাহার শেষে হরিদ্রাময় গোলাকার একটি তিলক 
অঙ্কন করেন। 

ইহাদের মতে উপাসনার ৩টা অঙ্গ যথা-_(১) অঙ্কন ( শগ্ঘচক্রাদি চিহ্ন অস্কন ) (২) 
অঙ্গ নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ুর নামে সন্তনগণের নামকরণ (৩) অঙ্গভজন (অর্থাৎ কায়িক, 
বাচনিক ও মানসিক তঙ্গনের অনুষ্ঠান )। দান, পরিত্রাণ, পরিধক্ষণ--কায়িকভদ্বন ; সত্যকথন, 
হিতকথন, প্রিয্নভাষণ ও শাস্তান্বশীলন _বাচনিকওজন ; দয়া, ম্পৃহ। ও শ্রদ্ধা যানসিকতজন। 
ইহাদের ধর্মনীতির সার এই দশপ্রকার তজন। “তঙজনং দশবিধং, বাচা! সত্যং স্থিত প্রিয়ং 
্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিভ্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দা স্পৃহা! অদ্ধা চেতি, অভ্ৈকৈকং নিষ্াপ্ত 
নারায়ণে সমর্পণং তজনমিতি” | স্থতরাং প্রত্যেক ৬জনটাই নরারণে সমর্পন করিতে হইবে। 

ইহাদের মতে নারারণ স্বগাঁর ধেখ ভূবায় শজ্জিত হইয়া পক্ষী, ভূমি ও লীপাদেবী এই 
তিন পত্ীর সঙ্গে অনির্বচনীয় ব্য সুখভোগ করেন। তিনি স্বরূপ অবস্থায় গুণের অতীত, কিন্ত যখন 
মায়ার সঙ্গে যুক্ত হ'ন তখন পন্ত,রজ ও তম এই তিনগুণে বদ্ধ, বিষু ও শিবন্ধপে আবিভূতি 
হুইয়! বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। ইহাদে মতে শিব ও ব্রঙ্ধাদি সমন্ত দেবতা ই 
অনিত্য ও ক্ষর, ল্মীই একমাত্র অঞ্ষর। আর বিঞু ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতগ্র। 
ইহাদের মতে জীব ও পরমেশ্বর বা নারায়ণ পৃথক। দেজন্ত ইহাদিগকে দ্বৈতবাদী বল! 
হয়। পঙ্গী ও স্বত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধগজল ও লবণে, চোর ও হৃতদ্রব্যে এবং 
পুরুষ ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেমন প্রাভেদ, জীব ও ঈশ্বরেও মেইরূপ গ্রভেদ, এতদ্তীত আরও পাঁচ 
প্রকার ভেদ ইহার! স্বীকার করেন__জীবেশ্বরছেদ, জড়েশ্বরতেদ, জড়জীবতেদ, এবং জীবগণ ও 
জড় পদার্থের ত্দে। এই পাঁচ প্রকার ঙেদের নাম প্রপঞ্চ। সুতরাং ইহাদের মতে জীবের 
নির্বাণমুক্তি ব| সাযোজযুক্তি নাই। ইহাদের মতের সংক্ষিপ্তসার আচার্য বলদেব বি্যাভৃষণ 
তাহার প্রমেয় রঙ্ধাবলীতে দিয়াছেন যথা-শ্রীমন্যধ্বধতে হরিঃ পরতমং সত্যং জগত্ত্বতে! 
ভেদো জীবগণা হরেরন্রা! নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তিণিজ জুখানুভূতি রমলা ভকতিশ্চ 
তৎসাধনম্ অক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম়্ায়ৈক বেদেযে। হরিঃ 1” 

অর্থাৎ (১) হরি পরতম (২) জগৎ তত্বতঃ সত্য (৩) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ সত্য 
(৪8) জীবগণ হরির অনুর অর্থাৎ দাস (৫) জীবগণের মধ্যে নীচ ও উচ্চভাঁব বিদ্যমান 
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(৬) আত্মার নিজ ম্বখানুভৃতিই মুক্তি (৭) শুদ্ধ। তক্তিই মুক্তির সাধন (৮) অকগ্ষানিত্রয় অর্ধাৎ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম প্রমাণ (৯) একনাঞ্জ হরিই অখিল বেদবেদ্য। পদার্থনংগ্রহ 
নামক গ্রন্থটী মাধবমতের সংক্ষিপ্তমার। ইহার উপর পদ্মনাভাচার্ধের 'মধ্বসিদ্ান্তসার' নামক 
টাকাও আছে। ধাহার। বিখদঈপে মাপবমত জানিতে ইচ্ছা! করেন তাহারা এই গ্রন্থধানি পাঠ 

করিতে পারেন। 
এইবার এই সম্প্রদায়ের লোকদ্দিগের আচার ব্যবহারের বিষয় কিছু উল্লেখ করা 

যাইতেছে। 
ইহ।রা সকল সঙ্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের আদান প্রদান করেন। মধ্বব্রাঙ্গণদের পুরুষ 

ওস্ত্রী সকলেই জুপ্দরঃ বণিষ্ঠ ও স্থগাঠত। যাহারা ধারোয়ারের পূর্বে বাস করেন তীহাদের 
গায়ের রং কিছু ময়লা, কিন্ক যাহ[র| পশ্চিমে বাম করেন তাহারা শন্দর। মধ্য ব্রাহ্মণ মাত্রেই 
গায়ে লক্ষীমুর্তি অষ্ষিত করেন এবং বিধবর!ও এন্রপ চিহ্নিত করেন। ইহারা খুব ভোজন- 

বিলামী। কিন্তু ইছারা কোন নেশার বখব হাঁ হেন) মহন্ত, ম।ংস, পিয়াজ, রঙ্গুন গ্রন্তি আহার 
করেন ন|| ইহাদের মেয়েন| নানারকম চাটুনী, আচার, ক্ষীর, পিষ্টক, পানীয় প্রস্থৃতি তৈয়ারী 

করিতে পাঁরেন। মের়েগা কেশরঙত, চিরান হাত, ভাঙ্গী গত, ছুগীভাত, প্রভৃতি নানাপ্রকার 
প্রণালীতে অন প্রস্তুত করিতে পারেন । 

ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদেও বেশ সুরুচি আছে। বালক বালিক্কারা একরমক টুণি 
পরে, ইহার নাম “কুসাই' | মেয়েরা আংরাখ! ব্যবহার করেন, নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার 

করেন॥ কপোলে, চিবুকে, বাহু গ্রভৃতিতে হনুদের রেগ। টানেন, উদ্ধী পরেন। 

ইহাদের অবিবাহিত বালিকা ও বিবাহিতা স্লীলোকেরা সাধারণতঃ খোপা বাধিয়] 

উহাতে ফুল গু'জিয়! দেন। স্ত্রীলোকের নানা রকমের অলঙ্কার পরেন যথা---কাঁদাকু (সোনার 

মঙ্ে হীরা বা! প্রবাল বসান আংটি), বস্তী মুটুস্ (মুক্তার ছল), হাতিবস্তী (ইয়ারিং), 
ভিক্বালী (কাঁণের মাঝে পরিবার জন্ত ইয়ারিং), তানমণি (মুক্তার মাল), কন্ঠি, শ্বর্ণহার, 

বাহুকিরীট, বাজুবন্ধ, উধার! (সোন! বা রূপার তারে প্রস্তর শৃঙ্খল), সরপলী (রূপা দিয়া 

প্রস্তত ), স্বর্ণপত্র (কপালের উপরে পরে), ভুজঙ্গপুষ্প (সোনার কাট! দিয়া চুলে গুভিয়া 

দেওয়া হয়), স্বর্ণপাঁপংড়ি (মন্তকাঁভরণ ), বেশর (নাঁকে পরাইর়া দেয়), অধচন্ত্র (দক্ষিণ 

নারারন্ধে, পরে )। সোনার পিন, স্বর্ণছাতী (কাঁণের মাঝে পরে ) হারলিন বালা ( কাণের 

পশ্টাতে পরে ), বালি (কাণের নিয়ে পরে ), বয়লা, খোধাচি, খিদ্্কী, বারলিন, গিলি প্রত্থৃতি 

নানাপ্রকারের বালা, মঙগলহ্ত্র (কঠাভরণ-_বিবাছের দিন হুইতে স্বামী যতদিন জীবিত 

থাকিবে ইহ1 পরিতে হয় ), ইত্যাদি। 
ইছারা খুব নিষ্ঠাবান, বিষ্ণু ও লক্মীকে নিবেদন না করিয়া অন্ন পানীয় গিজেরা বা 

নিমস্ত্িতদিগকে দেন না। ইছারা সাধারণতঃ প্রাতঃক্ান করেন। ১লা চৈত্র হইতে ইহাদের 

নৃতন বসর আরগ্ত হয়। এদ্দিনে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়। কার্যারস্ত 
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করেন। দশহরা, আঙশ্িনের শুর্ল। দশমী, বালি প্রতিপৎ্, কান্তিকের শুরু! প্রতিপৎ, অক্ষয় 
তৃতীয়া ও রামনবমী এবং চৈত্রের শুক্লা তৃতীয়া ইহাদের নিকট বিশিষ্ট শুভ তিধি। চৈজ্রের 
শুর তৃতীয়াতে ইহারা মহাসমারোছে গৌরীমুতি পূজা! করেন। 

বৎসরের মধ্যে মাধ্বসম্প্রদায়ের বহু উৎসব ও পুজাপার্বণ অনুষ্টিত হয়। বাছল্যতয়ে 
এই সবের বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে না। 

নিয়ে মাধবসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার তালিকা ও তিরোভাব বর্ষ ও সমাধিস্থান উল্লেখ 

করিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার কর] হইতেছে । 
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বেদান্ত দর্শন 
( পর্বানতবৃত্তি ) 

শ্রীসতীশচক্্র শীল এম্ এ., বি. এল্- 

রামান্জ মতে প্রমাণ ৩ 'প্রকার--প্রত্যঙ্চ, অন্গমান ও শব । প্রমেয় ২ প্রকার 

দ্রব্য ও অদ্রব্য। দ্রব্য ২ প্রকার_জড় ও অজড়। জড় ২ প্রকার--প্রকৃতি ও কাল। প্ররুতি 

চতুধিংশতি প্রকার যখা-_গ্রক্ৃতি, মহৎ, অহঞ্কার, মন, পঞ্চভ্ঞানেন্রিয়, পঞ্চকর্মেন্তিয়, পঞ্চ- 
তন্মাতর, পঞ্চমহাভৃত। কাল ৩ গ্রাকার--অতীত, বত'মান ও ভবিষ্যৎ। অজড় ২ প্রকার-_পরাক্ 

(নিত্য বিভূতি ও ধর্মভূত জ্ঞান) এবং প্রত্যক্। এ্রত্যক্ জীব ও ঈশ্বরতেদে ২ প্রকার। জীব ও প্রকার 

- বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য । ঈশ্বর পাচ এক।রে অবস্থিত--পর, ব.যহ, বিভূ, অন্তর্যামী ও অর্চাবতার। 

নারায়ণই পর। খ|সুদেব, মংকর্ষণ, প্রদ্যার ও অনিরুদ্ধ এই ৪ প্রকার ব্যহ। মত্শ।দি অপস্তবিভূ, 

অন্তর্যামী গ্রতিশরীরে অবস্থিত। আর অর্চবতার শ্রীরঙ্গনাথ, বেগ্কটনাথ প্রভৃতি দেবমুতি। 

অদ্রব্য__সন্ব, রজঃ, তমঃ, শব, স্পর্শ, রূপ, রশ, গন্ধ, সংযোগ ও শক্তি। ইহাই 
সংক্ষেপে রামান্ুজ মতের পদার্থ বিভাগ । 

অধিকারী -পূর্বে উক্ত হইয়াছে শঙ্করমতে শমদমাদি সাধনসম্পন্ ব্যক্তিই ব্ধজ্ঞানের 
অধিকারী, কর্মকাণ্ডে জ্ঞান থাক বা না থাক তাহাতে যায় আসে না। কিন্ত রামান্ুজমতে 

কর্মমীমাংসায় যাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ব্রঙ্গজিজ্ঞসার অধিকারী। ইহার মতে 

জৈমিনীকৃত পূর্বমীমাংসা ও বাদরায়ণকৃত উত্তরমীমাংসা এই উতয়ই এক শাস্ত্র। অগ্রে সমগ্র 
বেদাধ্যয়ন করিয়া ইহার কর্মকাণ্ডে সম্যক জ্ঞান হইলে কর্মের অনিত্যতার জ্ঞান জন্মে, তার- 

পরেই লোকের মুক্তির অভিপাষ হয় ইহ।ই রামানুজের মত। নুতরাং বেদান্তের অধিকারী 

হইতে হুইলে বর্মমীমাংসায় সম্প জ্ঞানের প্রয়োজন । 
বিষয়-_-র!মানুজ মতে স্থুলস্্প-চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্র্গই বিষয়। এই ব্রহ্ম সগ্ুণ ও 

সবিশেষ। ব্রঙ্গ নিরিশেষ নহে কারণ নিবিশেষ বস্ত্র জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রুতিতে যে সব 

নিগুণ ও নিধিশেষ ব্রহ্মবিষরক বাক্য আছে উহার প্রকৃত তাৎপর্য সবিশেষমূলক। নিপুণ 
অর্থ হেয় গুণের অভাব। শব্ধ বা বেদ নিবিশেষ বস্ত গ্রতিপাদন করিতে পারে না। শঙ্করমতে 
ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ প্রত্যগাতস্বররপ। জ্ঞানের বিষয় জড় বস্ত। ব্রদ্দের 

নির্ুণভাবই পারমাথিক, সগুণভাব আরোপিত মাত্র। 
অন্ধন্ধ-_ব্রদ্দের ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সন্বন্ধ। আর শাক্তরদ্ধারা সণ 

সবিশেষ ব্র্গই প্রতিপাদিত হইতে পারে। শঙ্করের ন্তায় রামান্ুজও যদিও ৩ুটা প্রমাণ 

স্বীকার করিয়াছেন কিন্ত ব্রঙ্গজ্ঞানের জন্ত কেবল শ্তিই একমাত্র প্রমাণ । 
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প্রয়োজন--আচার্য রামানুজের মতে বেদান্তের প্রয়োজন অবিদ্যানিবৃত্তি। উপাসন। দ্বার! 

এই অবিদ্যানিবৃত্তি হইতে পারে। টপাসনা দ্বারা ত্রঙ্গসাক্ষাৎকাঁর হয় এবং অজ্ঞান বা অবিগ্কা 

দূরীভূত হয়। জীব তখন মুক্ত হুইয়! ঈশ্বরের দাসরপে চিরকাল অবস্থান করেন ও তাহার 
নিত্যলীলার সহচর হুইয়৷ অপার আনন্দ ততোগ করেন। শঙ্করের মতে উপাস্নাদ্বারা চিত্ত- 

মালিন্ত দূর হয়। আর জীব ও ব্রহ্দের একাত্মকজ্ঞানই বেদান্তের প্রয়োজন। দেখা 

যাইতেছে অবিগ্ভা*নাশ উভয়ের মতেই প্রয়োজন, কিন্তু শঙ্করমতে জ্ঞানে অবিগ্ার 

নাশ হয়, রামান্ুজমতে উপাসনায় অবিষ্ভার নাশ হয়। 

জীব-_জীব তিনপ্রকার-বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। যাঁহাদের সংসারে নিবৃত্তি হয় 
নই তাহারা বদ্ধ। এই বদ্ধজীব আবার ছুই প্রকার শা্ত্রব্য ও শান্অবশ্য। যাছাঁদের 

জ্ঞান করণায়ত্ত তাহারা শান্ত্রবশ্য। ইহার! ছুই প্রকার বুভৃক্ষ ও মুমূক্ষ। যাহারা ধর্ম, অর্থ 

ও কাম এই ত্রিবর্গনিষ্ঠ তাহারা বুভূক্ষু। যাহারা মোক্ষনিষ্ঠ অর্থাৎ মোক্ষলাভের একান্ত 

ইচ্ছুক তাহারা মুমুক্ষু। বুভূক্ষ ছুই গ্রকার অর্থকামপর ও ধর্ম+াঁমপর, যাহ|রা দেহাআ্াভিমানপর 
তাহারা অর্থকামপর ও যাহারা বৈদিক ধর্যাদিতে অন্ুরক্ত তাহ।রা ধর্মকামপর। এই ধর্ম- 

কামপর আবার ছুই প্রকার-ত্রহ্মাশিব প্রভৃতি অন্যদেবতাভক্ত ও ভগবত্নারায়ণতন্ত। 
এই শতগবতনারায়ণপরায়ণ আবার তিন প্রকার_-আত? জিজ্ঞান্থু ও অর্থাক্সী। এই 

প্রকারে রামান্থজ জীবের অনেকগ্রাকার তাঁগ করিয়াছেন। এই জীবের স্বরূপ কি? 

তাহার মতে জীব বর্গের শরীর, স্বয়ং প্রকাশ, অর্থাৎ চেতন এবং আত্ম স্বরূপ, জীব অণু, 
নিত্য এবং প্রতিশরীরে বিভিন্ন 1 জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ হইতে বিলক্ষণ| 
স্বাতাবিকরূপে জীব স্থখী কিন্তু উপাধিজনিত ছুঃখী। জীব যেন ঈশ্বরের কার্যরূপ, সুতরাং 
্রহ্গ ও জীবের সন্বন্ধ এই প্রকার-_-জীবৰ অণু, ব্রহ্ম বা শশ্বব বিভূ ) জীব কার্য, ত্রচ্ম কারণ; জীব ও ্রহ্গ 
উত্য়ই চেতন ও আত্মন্বরপ। ব্র্বপূর্ণ, জীব খণ্ডিত। স্থৃতরাং ব্রদ্মে ও জীবে সজাতীয় ও 
বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত তেদ আছে। | 

জগ _রামান্ুজমতে জগৎ ব্রঙ্গ হইতে উৎপন্ন, জগৎ ব্রন্মের পরিণাম, ইহা 

মিথ্যা বা অসত্য নছে। ইহ বরহ্ষের যেন শরীরস্থানীয়, ইহ1 ত্রঙ্গশক্তিতে আশ্রিত 
এবং সং। এককথায় ঈশ্বর জীবজগৎ বিশিষ্ট । 

সাধন-_রামমুজমতে ধ্যান, উপাঁসন! গ্রভৃতি মুক্তির সাধন। ভক্তিদ্বারাই মুক্তি- 
পাভ হয়, জ্ঞানদ্বারা নহে। তক্তিদ্বারা, প্রার্থনাদ্ধারা ভগবানকে প্রসন্ন করিলে তিনি 

মুক্তি দান করেন। ধ্যান, উপাসন! প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত। 

ব্রঙ্গা--রামানুজের মতে ব্রঙ্গ সগ্ডণ ও সবিশেষ । মায়া ব্রঙ্গের শক্তি। ব্রদ্দ জগতের 

নিমিভত ও উপাদান কারণ। জীব ও জগঘ ব্রহ্গের শরীর । ব্রহ্গের গুণের সীম! নাই। তিনি 

অশেষ কল্যাণ গুণের আকর। তিনি বর্বান্ত্যামী; পরমন্রক্গ নারায়ণই পুরুযোত্তম, তিনিই 
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জগতের কারণ। তিনি বিভূ। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অন্ত প্রভৃতি গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ ধর 
তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকত। 

মুক্তি-_-ভগবানের দাসত্ব লাভই মুক্তি। বৈকুণে নারায়ণ শ্রী, ভূ ও লীলা এই তিন 
দেবী সমেত বিহার করিতেছেন এবং ইহাদের সেবা করাই পরমপুক্যার্থ। রামামুজমতে 
জীব কখনই ভগবানের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। কারণ জীব শ্বরূপতঃ নিতা এবং 
ভগবানের নিত্য দাস। মুক্তিলাভ হইলেও জীব ও ব্রন্দে চিরদ্বৈতভাৰ থাকিবে । শক্করের 

মতে ঘটের বিনাশে খটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় তাহার কোন পৃথক সত্তা থাকে 

না) সেইবপ বুদ্ধিরূপ উপাধিনাশে জীবও পরত্রঙ্গে বিলীন হইয়! যায়__-তাহার কোন পৃথক অস্তিত্ 

থাকে না; কিন্তু রামানুজমতে জীব এখনও যেমন আছে মুক্তিলাভের পরও সেইবপ ব্রহ্ম হইতে 
পৃথক থাকিবে কেবল সে মুক্তিলাভের পর ব্রন্দের সান্ধ্য লাত করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন 

উপভোগ করিবে। শঙ্কর প্রতিবিদ্ববাদী অর্থাৎ তাহার মতে জীব ব্রদ্ষেরই প্রতিবিষ্ব বা আভাস) 

জীব নিত্য মুক্ত ; উপাধিবশতঃ নিঞ্জকে বদ্ধ মনে করিতেছে। কিন্তু রামান্ুজমতে জীব অগ্রি- 

্কুলিঙ্গের গ্তায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে, ইহা ব্রহ্েরই অংশমাত্র। জীব অনন্ত, অল্পশক্তি 
কিন্ত ব্রহ্ম মর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে রামানুজের ব্রহ্ম জার্মান দার্শনিক 
ছেগেলের (7261) ড/০:10-9011 বা! [,0205, 

( ক্রমশঃ) 



ন্বিন্বিঞ্ব ওীতলঙ্গ 
(১) 

ম্দ্ধ ও আমাাদেল জ্যোত্তিম্ব 

্রীগণপতি সরকার 

মনুষ্য চাঁয় সুখ ও শীস্তি। প্রাকৃতিক নিয়ম কি তাই? প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়! 
বোধ হয় নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শাস্তি তাহার কাম্য নয়। জাগতিক অবস্থা দেখিয়া আমর! 

ইহ! প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর জ্যোতিষ শ্ান্্ও তাহাই যেন ঘোষণা করিতেছে । 
পৃথিবীর চারিদিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া! যায় কোন না কোন দিকে কোন না কোন 

প্রকার ছুবিপাক ব! উৎপাত লাগিয়াই আছে। জ্যোতিষশীস্ত্রমতে প্রত্যহই ভূকম্পন হইয়া 
থাকে । কখন তাহা কোন না কোন দেশে সম্যক উপলব্ধ হয়, কখন তাহা অনুভূত হয় 

না। আবার, কোনটি যন্রযোগে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় 

পৃথিবীর অঙ্গ ব্যাপূত আছে। এই সকল ঘটনার মধ্যে যুদ্ধের উৎ্পাতই মনুষ্যকে বিশেষভাবে 
কু, ব্যঘিত ও বিপন্ন করে। আমর] দেখিতেছি জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-- 

মিথুনেচধনুর্মীনরাশৌ মন্দঃ সমাশ্রিতঃ। 
তদ! ভূপাবিনশ্তন্তি পৃ্থী শোণিতপুরিতা ॥ 

মিথুনরাশি কিংবা ধন্থুরাশি অথবা মীনরাশিতে শনি গোচরে উপস্থিত হইলে 
রাজাদিগের বিনাশ হয় এবং পৃথিবী রক্তে পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ শনি এই তিনরাশির যে 
কোনও রাশিতে থাঁকিলেই যুদ্ধ অনিবার্। আমরা পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া 
ইহার প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি করিয়ছি। শনি যখন এই রাশিগুলির কোন না কোনটিতে 
অবস্থিত হইয়াছেন তখনই যুদ্ধ, বিগ্রহ বা তপতির বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে । বিগত 
১৯১৪ থুষ্টাববে ইউরোপের মহাযুদ্ধকাঁলে ইহার বিস্তৃত তালিকা আমরা একবার প্রকাশ 

করিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মিথুনরাশি হইতে ধন্ুরাশিতে উপস্থিত হইতে 
শনির ১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়, এবং ধন হইতে মীনে আসিতে প্রায় ৮ বৎসর লাগে, 

আবার মীন হইতে মিথুনে আসিতে প্রায় ৮ ব্সর লাগে। সুতরাং ৭ হইতে ১* বৎপর 
মধ্যে ছুইবার, আর ১৫ বৎসর পরে একবার যে যুদ্ধ সংঘটিত হইবেই, ইহাই জ্যোতিষশান্ত্রের 
সাধারণ মত। ইহা ব্যতীত ঘুদ্ধ বিগ্রহের আরও বহুস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে। যেমন £-- 

কর্কিমীনমৃগন্ত্রীযু শনিতৌমৌ যদাস্থিতৌ | 
তদাযুদ্ধাকুলাপৃথথী ধনধান্ত বিবজিতা! ॥ 

যে লময়ে কর্কট, মীন, মকর অথবা কন্যারাশিতে শনি ও মঙ্গল একত্র থাকিবে সেই সময় 

পৃথিবী যুদ্ধের জন্য ব্যাকুলা হয় এবং ধ্নধান্য বিহীনা হয়। 
৭৮৭ 



৬৯০ শ্রভারতী [২ বধ, ১১শ সংখ্যা 
আবার মিথুনরাশিতে শনি অথবা রাহ উপস্থিত হইলে ছু্িক্ষ হয় .এবং পশ্চিম 

দেশের রাজাদিগের ক্ষয় হয়। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্খে ইউরোপে মহাধুদ্ধকালে শনি. মিথুন" 
রাশিতেই অবস্থিত ছিল। আবার মঙ্গল, শুক্র ও শনি একত্র এক রাশিতে আশ্রয় করিলে 
রাজাগণের বিনাশ হয় এবং প্রজাবর্ণের ক্ষয় হয়। এইরূপ বনুগ্রমাণ জ্যোতিষশাস্তর 
আলোচনা করিলে পাওয়! যায়। এইগুলি কেবলই সুত্র নহে, ইতিহাস আলোচনা করিলে 
ইহার সত্যতা উপলব্ধি সহজেই হয়। 

পূর্বো্ত সব্রগুলি ব্যতীত সূর্যগ্রহণ, চন্ত্গ্রহণ, ধূমকেতুর উদয় প্রত্ৃতিও যুদ্ধের বার্তা 
আনয়ন করে। 

এই যে ইউরোপ খণ্ডে বতণ্ান ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে জ্যোতিষশান্ত্র আলোচনা 
করিলে ইহাও যে গ্রহপতি প্রভৃতি দ্বার পূর্বান্হেই সুচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা 
আয়াসসাধ্য নহে । এই যুদ্ধ মীনস্থ শনিই যে হুচনা করিয়াছে তাহা আমি ১৯৩৬ 

খ্রস্টাৰের ১৭ই ডিসেম্বর 731160591. ]010119] 01 4১5001025-র সম্পাদক 13৩6115 সাহেবকে 

এবং ১৯৩৭ খ্রীপ্টাব্ধের ৮ই এপ্রিল 11061 4800105র সম্পাদককে বন প্রমাণাদিলহ 

প্রবন্ধ যোগে জানাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহারা! জানিনা কি কারণে এ প্রবন্ধ তাহাদের 
পন্রিকায় প্রকাশ করেন নাই। ১৯৩৭ শ্রীন্টবেই শনি মীনে আপিয়াছিলেন, তখন হইতেই 
এই যুদ্ধের যে হুচনা হইয়াছে তাহা| নিশ্চয়ই বলা চলে। সে সময়ে স্পেনদেশের যুদ্ধ, 

রাজা ৮ম এড ওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ, চীনজাপান যুদ্ধ, এবং ভারতবর্ষে ও সীমাস্তপ্রদেশের 
গোলযোগ, রাজ্যশাসন-প্্রণালীর পরিবতর্নাদি, রাষ্ট্রবিপ্লবান্থগ ঘটনাবলী দেখা দেয়। 

বত'মান যুদ্ধে জার্মানের প্রচ উগ্র অগ্রগতির কারণ হইতেছে ১৯৩৯ খ্রীপ্টাব্ধের ওরা মে 

(১৯ বৈশাখ ১৩৪৬) তারিখের সর্বগ্রাস চন্তরগ্রহণ। শাস্ত্রে কথিত আছে তুলার চন্দ 
গ্রহণ হইলে পশ্চিম-সীমান্তবাসীগণ গীড়িত হয়। আরও কারণ দেখিতে পাই ১৩৪৪ 

সালেই ২৫শে আশ্বিন কুর্যগ্রহণ ঘটিয়াছে এবং ১১ই কান্তিক চন্ত্রগ্রহণ হইয়াছে, এই এক 
মাল মধ্যেই ছুইটি গ্রহণ হওয়ায় তাহার ফল--তুমুল যুদ্ধ এবং রাজাদিগের নিজ নিজ 

সেনাগণের মধ্যে কলহ্-নিবন্ধীন সর্বনাশ | পুনরায় ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন এবং চেব্রমাসে 
চন্ত্র ও ুর্যগ্রহণ একমাস মধ্যেই সংঘটিত হইতেছে ইহাও রাজ্যের কল্যাণকর নহে, প্রত্যুত 
বিশেষ বিপজ্জনক। 

আর এই ১৩৪৭ সালেই বৈশাখ মাসে- 

মেষে সমাশ্রিতে ভান বৃষে চ ধরণীন্থতে। 

তয়ব্যাধি যুতালোকা নৃপাণাং বিগ্রহোমহীন্ ॥ 

মেষ রাশিতে রবির অবস্থান এবং বৃষে মঙ্গলগ্রহ থাকায় ইউরোপখধণ্ডে ভীষণ মহামারী-রূপ 
ছার্মানজাতি আবিভূ্ত হইয়া পোলাগু-গ্রহণ এবং নরওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী- 
রাজ্য পর্যন্ত ধবংস-সাধন করিল। জানিনা “অগরঃ কিংব। ভবিষ্যুতি”। 



আষাঢ়, ১৩৪৭] * - _ বিবিধ-প্রসঙ্গ - ৬৯১ 

* পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্বে কুরুক্ষেত্র মহাষুদ্ধকালে তেরদিন পক্ষে এক অমাবস্যা সংঘটিত 
হইয়াছিল। তাহার ফলে ঘোরতর ভর়সন্কুল লোকক্ষয়কর ভারতযুদ্ধে রক্তসমূদ্র প্রবাহিত 
হুইয়া ভারতের বীর্যবহ্ধি চিরতরে নির্বাপিত হইয়াছে। এবার এই ১৩৪৭ সালে ৫ই আষাঢ় 
(ইং ১৯৪০ শ্রী" ১৯শে জুন) যেচান্ত্র জ্যেষ্ঠ শুরু পৃণিমা, তাহা তের দিনের পক্ষে হইতেছে। 
সেবারের .তেরদিনের পক্ষের অমাবস্যায় ভারতবর্ষে যাহা ঘটিয়াছিল, এবার তেরদিনের পক্ষের 

পূর্ণিমা তাহাই ইউরোপখণ্ডে ঘটাইতেছে। অমাবস্যা ও পুর্ণিমাভেদে বোধ হয় 
ভারত ও ইউয়োপ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ ভারতের কল্যাণ করুনঃ জগতে শাস্তিবিধান 
করুন। 

(২) 
ভাক্পতে নৌ-লবিছ্যা 

“্ীম” জনষ্টরনের প্রথম পথ প্রদর্শন 
শ্ীযুগলকিশোর পাল 

ভারতীয় ধঁতিহামসিক দলিল কমিশনের (12019. 21956071091 [৪০০1৫9 (02213 

8810) কার্যবিবরণীর যে যৌড়শ সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জেম্ম হেনরী 
জনফ্টন সাছেব ভারতে বাশ্পীয় নৌ-বিগ্তা প্রচলনের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার একটা 
সুন্দর কাহিনী বণিত হইয়াছে । জনস্টন মাছেবকে সেকালে অনেকে প্ট্রীম” জনস্টন বলিত। 

তারতে বাঁশ্পীয়পোত প্রবতনের নিমিত্ত জনস্টন সাহেব যে বিশেষ অধ্যবসায় ও অসম 

সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন-তাহ1] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য |. জনস্টন সাহেব হী" ১৭৮৭ অবে 

জন্মগ্রহণ করেন ) তিনি ১৮০৩ খ্ী' অবে রাজকীয় নৌ-বহরে প্রবেশ করেন এবং ট্রাফালগারের 
নৌধুদ্ধে যোগদান করেন। ১৮১৭ শ্রী" অবে তিনি “প্রিন্স ব্চার” নামক জাহাজের অধিনায়ক 

পদে মনোনীত হুন। 

সেই সময় একটা সাধারণ 'স্রীম স্তাতিগেশন কোম্পানী প্রবতর্নের উপায় নিধারণের 

জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, জনস্টন সাহেব সেই কমিটিতে নিযুক্ত হন। ভূমধ্যসাগর 
দিয়া গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার ভারতীয় উপনিবেশগুলির মধ্যে গমনাগমনের দ্বিধা হইতে পারে 

কিনা. এই _বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হইয়। ১২* দিনের মধ্যে ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে আগমন 

এবং ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার একটি উপায় স্থির করিয়াছিলেন । 

যখন জনন্ঈন সাহেব প্রমাণ করিলেন যে আরও দীর্ঘ পথ দিয়া ইংলযাও ও ভারতের 

মৃধ্যে বাশ্পীয় পোতের দ্বার! সংযোগ স্থাপন করা যাঁইতে পায়ে। তখন হুইতে ভারতে তাঁহার 
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প্রক্কত কর্ম আরস্তভ হইল। বাবসায়ের দিক দিয়া এই পরিকল্পনা কা্ধকরী হইল না বটে, 
কিন্তু ভারত সরকার এই বাশ্পীয়পোত সামুদ্রিক যুদ্ধব্যাপারে নিয়োগ করিবার ব্যবহারিকত 

উপলব্ধি করিলেন। শীঘ্রই জনষ্টনের কার্যাবলী লর্ড আমহাষ্টের গনর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল 
এবং মেরিন বোর্ডের অন্ুমত্যন্সারে কোম্পানীর সমস্ত স্বত্ব ক্রয় কর। হইল ও এই কার্ষে জনষ্ঈন 

সাহেবকে নিযুক্ত করা হুইল। বাম্পীয়পোত তখন আর নৃতন জিনিষ ছিল ন1 বটে, কিন্ত 
ব্যবসায়ের দিক হইতে এইরূপ পোত পরিচালনা কর! তখনও খুব বায়সাধ্য ছিল। 

দেশের মধ্যে বান্পীয় পোত প্রচলনের নৃতন পরিকল্পনা নিধারণার্থ নষ্টন সাহেব 
ইস্ট ইতঙডিয় কোম্পানীর ডিরেক্উটরগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তীহারা অনেক বিবেচন! 
করিবার পর তাঁরতীয় উপকূলে চলাচলের জন্ঠ লৌহনিমিত পোতের স্থপারিশ করেন। 
১৮৩৩ শ্রী' অবে জনষ্টন সাহেব উক্ত কোম্পানীর বাম্পীয় পোতসমুহের একমাত্র কণ্ট্বোলার 

নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ শ্রী অবের ২৫শে নতেম্বর তারিখে জনষ্টন সাহেব ভারতীয় বাশ্পীয়পোতের 
জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিনচালকদিগের শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাহার পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ দিয়া 

একটি ম্মারকলিপি প্রকাশ করেন। ইংল্যাণ্ড হইতে অধিক খরচে ইপ্চিনিয়ারী বিষ্তা শিক্ষা করিবার 

পরিবতের এখন কাপ্সেন জনষ্টন সাহেবের নিকট দেশীয় লোক শিক্ষা লাতের সুযোগ পাইলেন। 

জেমস্ জনষ্টন ১৮৫১ ঘ্রী' অবের মার্চ মাঁস পর্যন্ত উক্তকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার 

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং তিনি গৃহ 
প্রত্যাবতর্নের পথে উত্তমাশ! অন্তরীপের (091৫ ০£ 0০০৫ 7701০) নিকট দেছত্যাগ করেন। 

তাহার পরিকল্পনা যথার্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া, আবার বাশ্পীয়জাহাজব্যবসায়ে বে-সরকারী 
উদ্যম চলিতে লাগিল। ১৮৪৪ শ্রী' অর্ধে 01৩ 0811895 9668110) 121280010 ০01109115 

গড়িয়া উঠিল। জনষ্টন সাহেব তাহার কার্য এরূপ মুন্দরতাবে সম্পন্ন করিয়! গিয়াছিলেন যে 
ভারতে বাম্পীয়পোতের ভবিষ্যৎ তাহার কার্ষের উপর তিত্তি করিয়াই গঠিত হয়। তাহার পরে 

ভারত সরকারের বাশ্পীয়পোতসমুহের পরিরক্ষণের জন্য সরকার বাহীাছরের আর উচ্চ 

বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ কমচারী নিয়োগ করিবার প্রয়োজন ছিল ন1। 

(৩) 
আম্াভ্রস্য প্রথম দিবসে 

শ্ীযুগলকিশোর পাল 

বতসরের এক একটি দিন এক একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া একটি একটি বিশিষ্ট 
দিনে পরিণত হইয়াছে, যাহ! আমাদ্িগের নিকট পুণ্যাহ। ভাদ্রমাঁসের রুষ্ণ অষ্টমী তিথিতে ভগবান্ 

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই তিথি আমাদের নিকট পুণ্যাহ জন্মাষ্টমী বলিয়া পরিচিত। বৎসরের 
পর বৎসর ধরিয়া আমরা ভাদ্রমাস্র কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে শ্রীকষ্ণের জন্মতারিখ ক্মরণ করিয়া 
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পুণ্যাহ গ্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। আষাঢ় মানের প্রথম তারিখও কাব্যজগতে একটি 

স্মরণীয় দিন। মহাকবি কালিদাস কোন্ পুণ্য আধাঢ়ের প্রথম দ্বিবসে তাহার অমরকাব্য 
মেঘদুূত লিখিয়াছিলেন জানিনা, তবে বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম * দিবসে নব মেঘোদয় 

দেখিয়া সেই মেঘকে দৃত স্বরূপ তাহার স্বপ্নলোকের বিরহিণী প্রিয়ার নিকট (প্রেরণ করিয়াস্থিল, 
ইহা! আমর! কবির কাব্যের দ্বিতীয় প্লোকে দেখিতে পাই। তাই জগতের কৰি ও শিল্পীদের 
নিকট এই দ্বিনটাও একটি দ্মরণীয় দিন। 

মেঘদূতের বিষয়বস্ত অতি সংক্ষিপ্ত ও সামান্ত। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষ 

অলোকানগরীতে অবস্থিতা তাহার বিরহিণী প্রিয়ার নিকট মেঘের সাহায্যে তাহার বার্থ! 

প্রেরণ করিতেছে । এই সামান্য বিষয়বস্ত মহাকবির লেখনীপ্র তাবে এপ মু্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে যে, আজও বিশ্বের প্রণয়ীহদয়ে সেই বার্তা! ধ্বনিত হইতেছে। তাই বাংলার বিশ্বকবি 
গাহিয়াছেন-_ 

কবিবর, কবে কোন্ বিশ্বৃতবরষে 

কোন্ পুণ্য আধাঢ়ের প্রথম দিবসে 

লিখেছিলে মেঘদ্বত ! মেঘমন্ত্র শ্লোক 

বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক 
রাখিয়াছে আপন আধার স্তরে স্তরে 

সঘন সঙ্গীত মাঝে পুষ্রীভূত ক'রে । 

মেঘদুতের পরিকল্পন! কালিদাসের নিজস্ব কিনা সেবিষয়ে বিতিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অনেকে 
বলেন কবি, কুবের, ষক্ষ, অলক! ও কৈলাশ এই কয়েকটা পরিচিত নাম অবলম্বন করিয়া! নিজ 

কল্পনাবলে মেঘদূতের উপাখ্যান স্থষ্টি করেন। আবার কেহ কেহ বলেন রামায়ণে বর্ণিত 
'রামবিলাপ' ও হম্থমান কতৃক লঙ্কায় সীতার নিকট রামচন্ত্রের সন্দেশপ্রেরণ এই দুইটি 
আখ্যায়িকার উপর তিত্তি করিয়া কবি মেঘদুত রচনা করেন। 70590: 2৫1৮ বলেন, 

রামায়ণে যে বর্ষাবর্ণনা আঁছে তাহার সহিত মেঘদূতের বর্ণনার অনেক সৌসাদৃণ্ত আছে। 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধজাতকসকলের মধ্যে যে কামবিলাপ জাতক আছে তাহার 

সঙ্গেও মেঘদুতের কিছু কিছু সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। | 

মেঘদূতে বর্ণিত যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে রামগিরি ও অলকাই 
গ্রধান। রামগিরির বত'মান অবস্থান সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে, কিন্ত অলকার সম্বন্ধে 
আজ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয় নাই। মেঘদুতের পরিশিষ্ট 'মেঘদৌত্যম্ কাব্যের প্রণেতা 

* কোন কোন পুস্তকে “প্রথম” এই কথার স্থলে “প্রশম” পাঠ ৃষ্ হ়। ্রশম কথার অর্থ শেষ। তাহা 

হইলে উক্ত পুঙ.ক্তির অর্থ হয় আযাঢ়ের শেষ দিবসে। কিন্তু আযাড়ের শেষ দিবসে প্রথম মেঘোদয় কিরপে সম্ভব হয়? 

আধুনিক জ্যোতিষীগণের মতে তখনকার আষাঢ়মাস বরমীন আঘাঢ়ের অনেক পূর্বে আরম্ভ হইত এবং বত মানের 

আযাটের ৭ তারিখে সেই সময়কার আধাচের শেষ হইত। তাহ! হইলে 'প্রশম' কথার প্রয়োগ অসাম্রস্ত হয় না। 
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ব্রিলোক্যমোহন গুহনিয়োগী উক্ত কাব্যের" এ ও অলক] সম্বন্ধে লিবিষলছেন যে, 

প্রায় ৫০০৯* বৎসর পুর্বে অলকানগরী উত্তরমেরুর অন্তর্গত হুমেক পর্ধতের চুড়ায় অবস্থিত ছিল! 
'অমরকোবে' জুমেরু পর্বতের একটা প্রতিশব 'নুরালয়” বা দেবতার আবাসভূমি। পরে এক 

ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে অলকার অবস্থান-সরিয়া আসিয়! মধ্য. এশিয়ায় স্থানাস্তরিত হয়। এবিষয়ে 
আরও গবেষণার প্রয়োজন । 

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংপে রামগিরি নামে একটা রেলওয়ে ছ্েসন আছে। রমেশ দত্তের 

00300110110 71900 ০1 7119, গ্রন্থে এই রামগিরি' স্টেসনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্ত 

মেঘদূতে বর্ণিত “রামগিরি+র অবস্থানের সহিত এই রামগিরির কোনওরপ মিল নাই !. মেঘদুতের 

রামগিরি দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত ছিল--দগুকবনে অবস্থানকালে জনকতনয়া সীতার অবগাহুনে 
সেস্থানের জল পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। তাহা! হইলে চিত্রকূট পর্বতকে কৰি রামগিরি নাম 
দিয়াছেন। রামের গিরি রামগিরি অর্থাৎ বনবাসকালে রামচন্দ্র যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। 

বতমানে ইহা! বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এবং কাম্ট! নামে পরিচিত। ১৮০৬ ্রী' অবে 4515৩ 
£410191 09875140৪০৮ 31051 মিরজাপুর হইতে নাগপুর ভ্রমণের যে বিবরণ প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, “রামগিরি* নাগপুরের নিকট অবস্থিত। রামগিরির 

বতমান নাম বামটেক (9165০) ) ম।নচিত্রে রামটাগ. নাম আছে। ইহার প্রকৃত নাম 'রাম- 

 টিন্সি-_মারাঠা ভাষায় ইহা রামগিরিরই নাম। অতএব রামগিরি নাগপুরের সামান্য উত্তরে 

অবস্থিত। , 

মহাকবির 'মেঘদুত' যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহ! ইহার বিভিন্ন পাঠতেদ হইতে 
বুঝ! যায়। কাশ্মীর, গুর্জর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় গ্রভৃতি দেশে ইহার তিন ভিন পাঠদৃষ্ট হয়। 4:267৩0065 

080519889 09810807010" উননবতি প্রকার পাঠতেদের কথ! এবং মেঘদূতের উপর চতুস্তিংশ 
টাকার বিষয় উল্লেখ আছে। বঙ্গান্খ ১০৯ সালের “নবপ্রভা' নামক পত্রিকার অগ্রহ্থায়ণ ও পৌষ 

সংখ্যায় মিঃ এমৃএম্চক্রবতী মহাশয় “মেঘদূত” সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
প্রায় ৪* প্রকার টাকা উল্লেখকরেন এবং তিনি বণেন যে_তাহার ধারণা মেঘদুতৈর উপর 

প্রায় পঞ্চাশের উপর টাকা আছে। [ব8002হা-কত মেঘুতের যে, সংস্করণ আছে 
তাহাতে ২*টী টীকার উল্লেখ আছে, এই. টীকাগুলির মধ্যে মন্লিনাথ) ভারত, সনাতন, রামনাথ 

হুরগোবিন্দ ও কল্যাণমল্ল-কৃত টাকাগুলি অন্তর্গত । 

মিঃ চক্রবর্তীর মতে বল্লতদেবের কৃত টীকাই মেঘদূতের প্রাচীনতম টাকা। বল্লভদেব 
গ্রী' ১ৎম প্লতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। 

গ্রসিদ্ধ টাকাকার মল্লিনাথ দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার জন্মকাল চতুর্শ 

শতাববীর শেষদ্দকে | মিঃ চক্রবর্তী বলেন যে নবমশতকের প্রথমভাগে রচিত জৈনগ্রস্থমালার - 

'পার্খত্যুদয়' নামক গ্রন্থে মেঘদূতের প্রাচীন মূল শ্লোক উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। 

খর, ১৮১৩ অবে মিঃ নু, লু, ড/11502-কর্তৃক “মেঘদুতেরঃ ইংরেজী অন্থবাদ হয়। পরে 



আধাট় ১৩৪৭ ] বিবিধ সংবাদ ৬৯৫ 

১৮৩৫ শ্রী" 5:01. 8. 10:880একতৃকি ভা1190:কত অনুবাদের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

(020০5৩10-3116 900 500, 816 59091526 1481050585 85 16158 001৩ দ্রষ্টব্য ) 

া ব21105:8115: মেঘদুতের দুইটি জার্মান সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন :__ 
প্রথমটী 7101, 1195 11011 কৃত) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন চ101, 2, 

03115176156 ১৮৪১ হ্রীষ্টাকে । 

পরঙ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্লিনাথের টীকাসমেত একটি মেঘদূতের 

সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার পরে পণ্ডিত প্রাণনাথ পণ্ডিত, তাঁরানাথ তর্কবাচম্পতি হ্ৃধীকেশ 

শাস্তী গ্রভৃতি পঙ্ডিতগণ মেঘদূতের এক একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । 

বোধহয় মেঘদূতের প্রথম বাংল! সংস্করণ প্রকাশিত করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

ইহার পরে এই কাব্যের আরও অনেক বাংলা অন্কুবাদ ও সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

| বিবিধ সংবাদ 
( ক) 

জ্রয্জোদম্প শতাক্দীব্স ভাআফলক 

ত্রিপুরা জেলার ঠাদপুর মহকুমার অন্তর্গত মেহার গ্রামে ত্রয়োদশ শতাবীর গ্রথমাধ- 

কালের একটা তাশ্ফলক পাওয়া গিয়াছে; এ্রতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া এই তাঅফলকের 

বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়। 

এই ফলকটার পরিমাঁণ প্রায় ১২৮৯১০৮। ইহাতে বৈষ্ণব রাজ! দামোদর-কতৃকি 

স্থানীয় ব্রাক্মণগণকে ভূমিদানের বিষয় লিখিত আছে। ফলকটার সম্মুখতাগে ২৪ লাইন আছে 

এবং পশ্চাৎদিকে ১৯ লাইন আছে। এই ফলকের উপর প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা আছে। 

প্ডিতবর্গের মতে এই ফলকটার সময় নিধারিত হইয়াছে । খ্রী” ১২৩৪ অবেে। ১২০৬ 

টা বাংল! প্রদেশের রাজধানী গৌড় বা লক্ণাবতী প্রথম মুসলমান অধিকৃত হয়। এই 
ফলকটাতে সেই সঙ্কটময় সময়ের কিছু বিবরণ আছে বলিয়া ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 

মেহার গ্রামের মহন্মদ রহিমুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি একটী ক্ষুদ্র পুক্রিণী খনন করিবার 

সময় এই ফলকটা প্রাপ্ত হয়। তাহার নিকট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনবিছবারী চক্রবর্তা মহাশয় 
এই ফলকটি প্রাপ্ত হন। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়,য়া ও শ্রীযুক্ত পুলিন 
বিহারী চক্রবর্তী-ক্ভৃক এই ফলকটার পাঠোদ্ধারের পর এই ফলকটাকে আশুতোষ মিউজিয়মে 

প্রদান করিবার প্রস্তাব হুইয়াছে। 



৬৯৬ শ্ীভারতী ২য় বর্ষ, ১১শ সং 

(খ ) ্ | 

হে হে নুপতিগণেন্ সবর্পঘুজা 

রায়পুর আবিফার। 

নিখিল ভারত নিউযিজ্ম্যাটিক মহাকোশল ও প্রাচ্যদেশীয় রাজ্যসমূছের প্রতিনিধি 
ও স্থানীয় সম্পাদক পণ্ডিত লোচনপ্রমাদ পাণ্ডে রায়পুরে আবিষ্কত একপ্রকার হুবর্ণমদ্রা বিষয়ে 

অনুসন্ধান করিবার জন্ত রায়পুরে গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র মুদ্রাতত্ব ও উৎকীর্ণলিপি 
সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিবার জন্ত ড্রান প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। 

রায়পুর সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে দাল দাপ নামে যে গ্রাম আছে সেখানে 

কতকগুলি ন্ুবর্ণমদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই মুদ্রাগুলি সম্প্রতি রায়পুরের মহকুম! হাকিমের 
আদালতে" গবর্নমেন্টের 'গ্রাপ্ত-সম্পত্ভির অধিকার (5৪50৩ পুখ০৩) আইন অনুসারে 

অন্থুস্ধান করিবার জন্য গচ্ছিত আছে। মিঃ পাণ্ডে এই সমস্ত মুদ্রা অনুসন্ধান করিয়াছেন। 
মুদ্রাগুলি ছুই রকম আকারের ৯৫টা মুদ্রা বড় আকারের ও ৪১টা মুদ্রা ছোট। মুদ্রাগুলির 
ছুই দিকেই খোদাই করিয়া লেখ! আছে এবং সমস্ত মুদ্রাই বেশ ভাল অবস্থায় আছে। 
মিঃ পাণ্ডে মনে করেন যে এই মুদ্রাগুলি মহাকোশলের হৈ হৈ নৃপতি পৃথিবীদেব ও 

জন্রল্লদেবের সময়কার। এই নৃপতিগণের রাজধানী ছিল বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত, 
রায়পুর নগরে। এই মুদ্রার ম্ুবর্ণ বিশুদ্ধ সুবর্ণ নহে ? এই মুদ্রা দ্বিতীয় পৃথিবীদেৰ ও দ্বিতীয় 
'জজল্লদেবের রাজত্বের সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়। এই মুদ্রাগুলি প্রায় ৮০০ বৎসরের 

পুরাতন । 
আশ! করা যায় রায়পুরের জেলা-সমিতি দেশীয় নৃপতিগণের মুদ্রার প্রকৃত নিদর্শন- 

স্বরূপ ইহার কতকগুলি মুদ্রা স্থানীয় মিউজিয়মে রক্ষা করিবেন। 



আমাদের কথা 
আগামী ১২ই জুলাই তারিখে ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউট ডক্টর দেবদত্ত রামকৃষ্ণ 

তাগডারকরকে তাহার সম্মানার্থে রচিত একটি গ্রন্থ--“আচার্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থ” উপহার দিবেন । 
গ্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিরূপে এই গ্রন্থ ও একটি অভিভাষণ অর্পণ করিবেন। এই 
আচার্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে পৃথিবীর বিশিষ্ট মনীষিবর্গ তাঁহাদের রচন! পাঠাইয়াছেন। ডক্টর 

তাগডারকর ইনৃস্টিটিউটের পত্রিক1 ৮[211817 0৫15.” এর অন্যতম সম্পাদক, ইছা'র অন্থতম 
সদন্ত (8০25. £€110ঘ), ইহার প্রথম ভারতীয় কৃষ্টি সম্মেলনের মূল সভাপতি, ইত্যাদি. বহপ্রকারে 
ইন্স্টিটিউটের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি তাহার বহুমূল্য গ্রন্থাগার ইনুষ্টিটিউট.কে দান করিতেছেন। 
তাহার প্রতি ইনৃস্টিটিউটের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ও গ্রীতি প্রদর্শনে আমারা আন্তরিকভাবে যোগদান 
করিতেছি। 

রং সং সঃ ঈ 

বাংল! দেশে সম্প্রতি ৩টী নূতন কলেজ এই জুলাই মাঁস হইতে প্রতিষ্ঠিত হইল --(ক) 
বরিশীল জেলার অন্তর্গত চাঁখার গ্রামে “ফজলুলা হক কলেজ” (খ) মালদহে “ফজলুল হক আদিনা 

কলেজ” ও (গ) পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জে “সিরাজগঞ্জ কলেজ”। এই তিনটা দ্বিতীয় 

শ্রেণীর কলেজ। এতদ্যতীত কলিকাতাতে একটা' নূতন নারী কলেজ প্রতিঠিত হইয়াছে। আমরা 

ইহাদের সাফল্য কামনা করি । 
এ সঃ সং কঃ 

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় একটি নৃতন ট্রেনিং কলেজ খুলিতেছেন। বাংলা- 

দেশে অনেক উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ও কলেজ আছে, কিন্তু শিক্ষকর্দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র ২টী 

ট্রেনিং কলেজ আছে--একটি কলিকাতাঁয় ও একটি ঢাকাতে । শিক্ষকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর 

উপর স্কুল কলেজের সাফল্য ও ছাত্রদের ৩বিষ্যুৎ জীবনগঠন নির্ভর করিতেছে । বাংলায় কয়েকটা 

মহিলা শিক্ষালয়ও আছে; কিন্তু একটি শিক্ষযিত্রী ট্রেনিং কলেজ নাই। গ্রাম্য উন্নতিবিধানের 

জন্য (70181001160) স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শিক্ষা দিবার কোন ট্রেনিং কলেজ নাই। অনেক 

ধর্মপ্রতিষ্ঠঠন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতেতর স্থানে ধর্মপ্রচারক পাঠাইতেছেন কিন্ত 

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মের অন্বর্গত কোন ট্রেনিং 
কলেজ নাই। সমাজ-সেবা শিক্ষা করিবার জন্ত (5০০181 961510৩ 14:111118 ) কোন স্কুল 

ব| কলেজ নাই। (সম্প্রতি বোষ্বাইএ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে )। জাতির সর্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্ত এই প্রকার বনু ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু 

বৰ্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন এখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্ত আমাদের মনে 
হয় যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অস্ততঃ-শিক্ষক-শিক্ষযিত্রী, স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা এবং ধর্মপ্রচারক- 

দিগকে কি প্রকার প্রণালীতে তাহাদের কার্ষে অগ্রসর হইতে হইবে সেই ৰ বিষয়মুলক 

পুস্তকাদি রচনা করিয়া বিভিন্ন শিক্ষা গ্রতিষ্ঠনাদিতে উহাদের প্রচারের ব্যবস্থা! করেন তাহা 

হইলে বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষা প্রণালীপদ্ধতি নির্ণয়ের কতকটা আশু সমাধান হয়। 

৮৮৮ 



০পুতলম্ধ্-হলম্বান্লোচলা। 
[২০615০00008 07) [100151) 1185515,--08জ205 0জএজ৮জ প্রণীত 

₹11858 111517108 1310011615৭ 73001-5611515 & 1001011511615) 91, 15619191005 709৫, 

0810065* 1২5 1/8- 78263 1-51, 

আলোচ্য গ্রস্থখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ । ইহাতে তারতের 
বিভিন্ন প্রদেশকে পৌরাণিক নামানুসারে তাগ করিয়া (যথা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র 

ইত্যাদি) উহাদের প্রাচীনকাল হইতে বতর্মান সময় পর্যন্ত ইতিহাস, নৃতত্ব, আবহাওয়া ও 
বত'মানে কোন্ কোন্ ব্যাধি তব সকল দেশে অধিক তাহা আলোচিত হইয়াছে। যাহারা 

[711961781 0829$£5:-এর খবর পান নাই তাঁহারা বতমান গ্রন্থ হইতে অনেক নৃতন বিষয় 

শিক্ষা করিতে পারিবেন। গ্রস্থকারের অল্পের ভিতর অনেক কথা বলার বেশ ক্ষমতা আছে। 

তবে অত্যন্ত সংক্ষেপ করায় কোন কোন স্থান কিছু ছুবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে, অনেক স্থলে 

সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি ব্যতীত স্থাপিত কর! হইয়াছে । তবে তিনি বতমান যুক্তি অপেক্ষা পৌরাণিক 

উক্তিগুলিকে অধিক গ্রামাণ্য জ্ঞান করায় অনেক স্থলে বোধ হয় ধুক্তি দেখান প্রয়োজন বোধ 

করেন না। পৌরাণিক জাতিসমূহের সহিত বতমান নৃতত্ব বণিত জাতিগণের সৌসাদৃশ্য- 
আবিষ্ার আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ছুই একটী উদাহরণ দিতেছি-_-1)81599 
(দৈতা) - 11০08010115, 4১511, 75495719115, 03191710910 209190090) (2 11601211 

/5012:580 021)6 01 10190 41010-4152:0 01181) | সকল বিষয়ে তাহার সহিত একমত 

না হইলেও বলা যায় যে তাহার সিদ্ধান্তগুলি একান্ত উপেক্ষার যোগ্য নয়। 

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ 
/১575506, 071195 17100 95560 ০ (16010806, 739 10... [91091 

11211655/19190) 7১,0. 980£91016, 21106 45, -/8/- 8555 1-31. 

বতমান পুস্তিকাখানি ইংরেজী ভাষায় আয়ুবেদি-সন্বস্বীয় একটা সুলিখিত প্রবন্ধ । ইহা 
লগুনের 58870 0%9715215তে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সেই প্প্রবন্ধটী পুস্তিকা 
আকারে গ্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদিও স্বীকার করিয়াছেন যে এত অল্প পাতার মধ্যে 

আয়বদের মম:প্রকাশ করা কঠিন তথাপি তিনি যেতাবে প্রবন্ধটা লিখিয়াছেন তাহাতে 

তাহার বিশেষ কৃতিত্ব-প্রকাশ পাইয়াছে। অল্প কথার মধ্যে আযুবেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য 

কোন কথাই বাদ যাঁয় নাই। বাম, পিত্ু, কফের মোটামুটি আলোচনা, বিভিন্ন রোগের শারীরিক 

অবস্থান প্রভৃতি নান! প্রয়োজনীয় কথায় গ্রন্থটী পুর্ণ। যাহারা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ুর্বেদের 

.মোটামুটী তত্ব জানিতে চান তাহার] বইখানি পড়িতে পারেন। 

শ্রীনলিনবিহ্থারী বেদাস্ততীর্থ 



আষাঢ়, ১৩৪৭ | পুস্তক-মমালোচনা ৬৯৯ 

চিত্রচম্পু-_বাণেশর বিগ্যালঙ্কার বিরচিত। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্তী-কর্ক সম্পাদিত ; 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মুখবদ্ধ সম্থলিত। ১৫২, বাগ রাণী 
তবানী, ৬কাশীধাম হইতে গ্রকাশিত। ৪+৪০+৪+৯* পৃষ্ঠা। মুল্য--২২ টাকা। 

অষ্টাদশ শতাব্বীর মধ্যভাগে বধমান ও নবদ্বীপ, এই রাজধানীঘ্ঘয়কে কেন্ত্র করিয়া 
বাঙালীর প্রতিতা বহু শাখা-গ্রশাখায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সাধনায়, 
রসিকতায় এবং আরও অনেক কিছুতেই তখন বাঙালী বিশেষ কৃতিত্ব-গ্রদর্শন করিয়া পশ্চিম বঙ্গকে 
প্রাণবস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই যুগে ধাহারা উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও তাবুকতাপূর্ণ রচনা দ্বার] এদেশ- 
বাসীকে আনন্দদান করিতে পারিয়াছিলেন, গুপ্তিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার মহাশয় 

তাহাদের একজন। বধ মানাধিপ চিত্রসেনের নিকট হইতে প্রেরণালাভ করিয়া তিনি বাণভট্রের 

কাদন্বরীর রীতি অনুসরণ করিয়! “চিত্রচম্পূ নামক একখানি সংস্কত কাব্য রচনা! করেন। এই 
চম্পৃকাব্যখানি সে যুগের বিদ্বৎ মমাজকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় বাঙালীর 

গৌরব এই সংস্কত কাব্যখানির পুথি দুর্লভ হইয়! পড়ায় অমর! বহুদিন ইহার রসাম্বাধনে . বঞ্চিত 
ছিলাম। এই গ্রন্থের পদলালিত্য ও উজ্জ্লকল্পনার অতিরিক্ত ইহার আর একটা বৈশিষ্ট্য 
আছে। ইহাতে আলিবদি খার সময়ক।র বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু 

পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এই মমস্ত কারণে এই গ্রস্থখানির অভাব বহুদিন হইতেই আমরা বিশেষ 

তাবে অনুভব করিতেছিল।ম। সম্প্রতি প্রবীন শিক্ষাব্রতী, নীরব সাধক শ্রীধুক্ত রামচরণ চক্রবর্তী 

মহাশয় এই গ্রন্থের বছ আ।য়াস-লন্ধ পু'খিখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের কৃতজ্ঞতা- 

ভা্জন হুইয়াছেন। এই গ্রন্থের পাঠোদ্ধারে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ কুতিত্ব দেখাইয়াছেন 

এবং এই গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি কবির ও তাহার কাব্যের 
এবং গ্রস্থনিহিত তদানীন্তন দেশের চিত্র সম্পর্কে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহাতে বহু নূতন কথা সন্নিবেশিত হুইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় নিজেও গুপ্তিপাড়া 

নিবাশী, সেজন্ত গুপ্তিপাড়ার সুযন্তান বাণেশ্বর বিগ্ালঙ্কার সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য 
তিনি প্রকাঁশ করিতে পারিয়াছেন। দেশবরেণ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

গোগীনাথ কবিরাজ মাশয় মুখবন্ধ লিখিয়া এই সংস্করণটার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। এই 

মুখবন্ধে কবিরাঞ্জ মহাশয় কাব্যখানির অন্তনিছিত আধ্যাত্মিক তত্বের বিস্তৃত আলোচনা 

করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

1581 05 7018 ৬110 05 [50121 0০050104০ 2466 17017 ৬, তে হি ৬ 

২৪০, চ11.7), (0812) গ্রণীত | বোগ্ে ড০:৪ & ০০. 70131191191 11001. কতৃক গ্রকাশিত। 

ৃষ্ঠাসংখ্যা--১৪। মূল্য--একটাকা। 



৭০০ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

বোম্বাই বেতার কেন্ত্র হইতে লেখক ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যে ছয়টা বক্তৃতা 

দিয়াছিলেন সেইগুলি লইয়া! এই পুস্তকটা মুদ্রিত হুইয়াছে। 
পৃস্তকখানিতে ভারতের বত'ান অর্থনৈতিক অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। 

গ্রথম কয়েকটা বক্তৃতায় কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন-প্রণালীতে এবং বাণিজ্যে ও বাট্রাহারে কোথায় 

ত্রুটি বতর্নান তাহা দেখাইয়াছেন। এই সব ক্রটর জন্য ভারতের অনলাধারণ বিশেষতঃ 
কৃষককুল যে অর্থনৈতিক ছুর্ঘশীর চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা! লেখক ভালভাবে 

দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮* জন অধিবাসী কৃষি- 

কার্ষের উপর তাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্ত নির্ভর করে। উন্নতপ্রণালীতে কৃষি- 

কার্ষের অভাব, উপযুক্ত সারের অভাবে জমির উত্পাদিক] শক্তির হাস, কৃষককুলের নিরক্ষরতা। 

উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্যের অভাব, ফসল বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত বাজারের অভাব, কৃষিজীবির 
অতিরিক্ত খণহার, জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় জমির উতৎ্পাদ্দিক! শক্তির হাস এবং 

অবসর সময়ে অন্ত কোন বৃত্তির অতাৰ এই সমস্ত কারণে ভারতের কৃষিজীবিগণের জীবন-যাত্রার 
ধার! অসম্ভব প্রকারে নিয় হইয়াছে, জীবনধারণোপযোগী অতি আবশ্তক দ্রব্যগুলি হইতেও 
তাহারা আঞ্জ বঞ্চিত। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার এই সমস্ত ছুরবন্থর প্রতিকারের জন্ত কতকগুলি 
উপায় প্রস্তাব করিয়াছেন। সেগুলি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রণিধানযোগ্য। 

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও অর্থনীতির ছাব্রগণের বিশেষ উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। 

পুস্তকের ভাষা অতি গ্রাপ্ডল। 

০, 0, 



লক্ষন গ্রস্হ-চন স্বাদ 

ধর্মও দর্শন 

১ ০৪1০ 7011৩ 73য:5101569--58101 91581191109, বোম্বাই । 

২1 2476 81701610 /15001---006 11006 ০01 01৩ 0110---1. 9661101. 

৩। 5951785 011,010 1191195112--1, 7০. 1810, এটয়া | 

৪ উপনিষদ্ রছ্প্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা, ৮ম খও্-_প্রীমদ্ বিজয়কুষ্ণ দেবশমণ, হাওড়া। 
ইতিহাস 

৫ | 21:52. 28961185810 09010---0, 01110 1025165, (06010 [02151510 

[১7555 ) 

৬ | 4১116151)0 110019---17156015 01 /$1101610 [1)019. 101 19000 6925 11) 10111 

ড01010165 (£1010 900 73,010 100 4.0 )--বরোদ।, 

৭| 11089 99060 91077155 210 0109--1170155, 
সাহিত্য 

৮| বাঙ্গাল! সাময়িক পত্র--১৮১৮-১৮৬৭---্রাব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা] 

জ্যোতিষ 

৯। পঞ্চাপ্রদর্পণ--গ্রনির্মলচন্ত্র লাছিড়ী, কলিকাতা । 

বিবিধ 
১০ | 206 [1)5000 0£14151115--512 41010032111 লগ্ন । 

১১।180825 [রা ০9100191] 10655101101610৮-1501001 7901 

০্ল্লাভনন স্ভ্িক্কা 
শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্ 

10811085] 06 11001212880, ড০1--150 1930, 

056 11500 0005 ০1 05 1865, 02205 1180187517180--7, ঘ, 

910179$ 21, 4, 

খ্ী' ১৭*৭ অব্য হইতে ১৮৩ অব পর্যন্ত সময় তারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
সময়। এই সময় বতমান যুগের গ্রভাতকাল বলা যাইতে পারে! বতমান প্রবন্ধে এই সময়ে 



৭০২ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

ভারতের ইতিহাসে কিকি প্রধান ঘটনা! ঘটিয়াছিল, সেই সকলের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আছে। | 

01981017880 981251006 11615001৩-70885218015 912129) 1, &৮। 

-বতমান প্রবন্ধে রাজশেখরের পুস্তকাঁবলীর পরিচয় আছে। 

11218607701 055 1351818 01 9)১91) 0815212 - 41000] 44212) 39171566186, 

_ইহাতে মৌগলরাজ্য শাসনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে আছে--মোগল বিচারা- 

লয়ের বিবরণ, মনসবদারী প্রথা, মোগল বাদশাহগণের আভিজাত্য ও মোগল সেনার বিষয় ] 

[105 8155 01 0১5 1151219666 02০%/51 10 055 9008--190 1391790102 101, 

9, 1719111055/2101 41921360701. 2110. ইহাতে দাক্ষিণীত্যে মরাঠাজাতির 

অভু/খথানের বিশদ বিবরণ আছে। 

13000018151 1.0810 11) 0৩ 11510877510151--9, 5. 911210012008 985৮7 

বত'্মান গ্রবন্ধে মণিমাকলাই গ্রৃস্থিত বৌদ্ধ তায় সম্বন্ধে আলোচনা! আছে। 

সমন্তিক লাহিত্য-টজ্যন্ঠ, ১৩৪৩৬ 

ধর্ম ও দর্শন 

ভারতবর্ষ__উপনিষদের অর্থ ও উপনিষদ নির্বাচন_-গ্রাহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্য।য় আই-সি-এস্। 

».. শআর্য পুজাপদ্ধতিতে বিজ্ঞ।ন__শ্রীদীশরথি সাংখ্যতীর্থ। 
উদ্বোধন--“যত মত তত পথ”__-অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দে ।পাধ্যায় এমএ। 

উৎসব -_বাসন! যায় কিসে ?--শ্রীধীবেন্্রকুষ্জ মুখোপাধ্যায়। 

» জ্ঞানের সোপান--শ্রীমদ অকিঞ্চনানন্ন ব্রহ্মচারী । 

প্রবতক- গীতার উপসংহার--শ্রীমতিলাল রায়। 
তব-কৌমুদী, ৬৩ ভাগ, ১ম সংখ্যা-ধর্মের প্রকৃতি ও বিকৃতি_-প্ীসরোজকুমার দাস, 

এমএ, পি-এইচ-ডি| 

"৬৩ ভাগ, ৫ম সংখ্যা--সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজে ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনের 

অভিব্যক্তি--পণ্ডিত সীতানাথ তত্বভূবণ। 

সাহিত্য 
প্রবাসী-জগতের অজ্ঞাত ও অজ্ডেয় দিক- গ্রুক্চপ্রসন্ন হালদার, এম্-এস্নি, এমএ। 

*॥  --আদি মানব ও সম্যতার বিকাশ--শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম্-এস্-সি। 

তাঁরতবর্ষ_-ভষ্ট কুমাঁরিলের পরিচয়--্পঞ্চানন তর্ব-মাংখ্যশবেদান্ততীর্ঘ। 



আধাঢ, ১৩৪৭ ] সাময়িক সাহিত্য ৭৩৩ 

বঙ্গশ্রী-- প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে লোকশিক্ষা ও সমাজগঠন-_শ্রীস্বদেশরঞ্রন চক্রবর্তী | 

»» -_উত্তর বঙ্গের কৰি জীবন মৈত্রের পদ্মা! পুরাণ-_শস্তচন্্র চৌধুরী । 
প্রবত্ক--ইংলগ্ের শিল্প ও শিল্পী-_শ্রীজিতেন্ত্রকুমার নাগ । 

» গণ সাহিত্যে পন্লী-ৃত্যগীতের স্থান-্রীজ্যোতির্ময় মৌলিক । 
তত্ব-কৌমুদী-_৬৩ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা মৃত্যুর স্বরূপ--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

প্রত্বতত্ব 

ভারতবর্ষ_কৌশানী--ডর্টর গ্রীবিমলাচরণ লাহা, এমএ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, এফ- 
| আর-এ-এস্-বি, এফ-আর-লি-এস্। 

ইতিহাস 
ভারতবর্ধ__মহীশুর-_ডর্টর শ্রীরুজেন্্রকুমার পাঁল। 
বশ্রী__সিপাহী-ুদ্ধের নূতন কথ। - শ্রীন্থশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী। 

প্রবতক-_অযোধ্যা--শ্রীমতিলাল রায় | 

বিবিধ 

রবাসী__হিনুদিগের খতু-বিভাগ ও বর্ষারস্ত -শ্রীন্কুমার রঞ্জন দাস, 
এমএ পি-এইচ-ডি। 

» -আইরিশদের দেশে শ্রীমণিলাল দাস। 

তাঁরতবর্ষ--নীহাঁরিকা 'ও বিশ্বের বিশালতা _-অধ্য।পক ্রকামিনীকুমার ?ে দে, এম্-এস্-পি। 

».. -আধথিক ছুনিযা--্রীন্থধাংশুভূষণ রাঁয়। 
বঙ্গপ্রী_বাংলার মত্য্য--প্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় । 

» -_ভারতের বাষ্ভীষা-_শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্ঘ। 

» ফরাসী শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে- শ্রীচিস্তামণি কর। 
উদ্বোধন--অচেনা ধাতুর পরিচয়--অধ্যাপক শ্রীন্থবর্কমল রায়, এম্এস্-সি। 
উদয়াচল-_বাঙ্গালীর খাগ্চ-ভাঃ শ্রাবিভাসচন্ত্র রায়। 



-াহ্ন্ভিক্ষ তলহক্বাদ 
অইন-ই-অক্বরী গ্রন্থের মূল হস্তলিপি-_পত্ডিত জহওর লাল নেহরু কাশ্মীর 

হইতে মোগল সম্রাট, আকবরের শুপ্রসিদ্ধ সচিব আবুল ফজল-কৃত অইন-ই-অক্বরী গ্রন্থের 
একখানি মুল হস্তলপি আনয়ন করিয়াছেন। তিনি এই হশুলিপি শ্রহ্থখানি নিখিল ভারত 

কংগ্রেস কমিটির গ্রন্থাগারে প্রদান করিয়াছেন। 
দীনবন্ধু এগুরুজের স্মৃতিরক্ষা - দীনবন্ধু এগুকুজের স্বতিরক্ষার উদ্ভোন্কুগণ 

মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে স্থায়ী শান্তিস্থাপনের দ্বারাই 
তাহার স্তৃতিরক্ষা করা যাইতে পারে। তাহারা মনে করেন ভারত বদি স্বাধীনতা অর্জন 
করে, তাহা হইলে ভারত ও গ্রেট বুটেন--এই ছুইটা স্বাধীন দেশের চেষ্টাতেই জগতে শাস্তি 
গ্রতিষঠিত হইতে পারে। তাহারা অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাহার স্থৃতিরক্ষার 

একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। 

বিশ্ববিস্ভালয়ের স্টিফেনোজ নির্মলেন্দু ঘোষ লেফচারার--কলিকাতা বিশ্ববস্তাল় 
১৯৩৯ সালের জন্য ইংরেজ ওপন্যাঁসিক আল্ডুস্ হাঝ্সলীকে ীফেনোজ নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচারা- 
রের পদে নির্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ হাক্সলী যথ/সময়ে এই পদ গ্রহণ করেন 

নাই এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদসত্বেও নীরব আছেন। কাজেই নিরুপায় হুইয়! বিশ্ববিগ্ভালয় 
কতৃপিক্ষ এই পদের জন্ত সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ ড্র স্ুরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্তকে আহ্বান 

করিয়াছেন। 

শোক-সংবাদ 

স্বামী পরমানন্দ__গত ₹১শে জুন বোস্টনের বেদাস্তসমিতির অধ্যক্ষ স্বামী পরমাননদ 
৬* বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে রামকু্খ মিশনের 

বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছে। 

স্বামী পরমাননে'র পূর্বেকার নাম ছিল 'বসন্ত'। তিনি বরিশাল জেলার অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং খ্রী* ১৯*০ অবে স্বামী বিবেকানন্দের 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়৷ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। 

আমর তাহার পরলোকগত আত্মার চিরশাস্তি কাঁমন। করি। 



শ্রীভারতী 
ভ্িতীম্ অর্ধ " শাঞ ১৩৪৭ জান াদল্ণ ংখ্য। 

গণেশ 

্বর্গগত অমুল্যচরণ বিষ্তাভূষণ 

(পূর্বানুবৃত্তি ) 

জাপানে গণেশ 

্ীস্টীয় নবম শতকের পূর্বে জাপানে গণেশ-সংস্কতির গ্রবেশলাভ ঘটে নাই। এই 
সময়েই জাপানী বৌদ্ধ ভি কোবে। দই (ব| কু-কই ) মহ।বৈরোচনস্থত্রে'র শুভাকরসিংহ- 
কৃত চীনা অন্ধুবাদের পুথি পান। মহাবৈরোচনস্থত্রের তান্ত্রিক গৃহ্যবাদই গণেশ-সংস্কতির 

অনুকূল প্রভাব বিস্ত/র করিয়াছিল। কোবে। দইপি এক জন বিশিষ্ট ভিক্ষু ছিলেন বটে, কিন্তু 

তিনি এই হুত্রের তত্বার্থ বুঝিতে অসমর্থ হন। কোন জাপানী পণ্ডিতও ইহার মর্ম তাছার 

নিকট উদ্বাটত করিতে পারেন নাই। তখন তিনি জাপান-সমত্রটের অনুমতি লইয়! ভিক্ষু 

দেন্গ্যো দইসির সমভিব্যাহারে ৮*৪ শ্রীন্টান্দে তাঙ-রাজসভায় উপনীত হন এবং তথা হইতে 

'মহাবৈরোচনসথত্রের গৃহ্থতব ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্ত একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে 
চীনের মন্দিরপমূহে গমন করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি সিউ-লোউ-ুর মন্দিরে গিয়া! ছুই- 
কুওর সাক্ষাৎ পান। হুই-কুও এক জন অগাধারণ পণ্ডিত ও সেন-য়েন সম্প্রদায়ের নায়ক 

ছিলেন। তিনিই কোবো৷ দ্ইপিকে মহাবৈরোচনহুত্রের গৃহতত্ব শিক্ষা দেন। সিন্গোন- 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ প্রবাদ আছে যে, কোবে।দইমি তাহার নিকট “অভিষিক্ত' বা 
দীক্ষিত হন। হুই-কুও চীনা শিল্পী লি-চেন্কে 'মগুলে'র ছুইটা অংশের চিত্র অঙ্কন করিবার 
আদেশ দেন এবং সেই দুইটা অংশের চিত্র তিনি কোবো দইসিকে প্রদান করেন। এই 
ছুইটী চিত্র তকওসানের ছিন্গো-জি মন্দিরে এখনও রক্ষিত আছে। চিত্র দুইটা তকও-মগুল' 
নামে পরিচিত। কথিত আছে, তোর কন্্গে-ইন মন্দিরে রক্ষিত বহুবর্ণ চিত্র “তোজি-মগুল, 

কোবে দইসি-করৃক ৮২১ ্রস্টাবে চিত্রিত হইয়াছিল । 
৮৯--১ 
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উক্ত মণ্ডলের ছুইটী চিত্রের অনেকগুলি অন্থলিপি গৃহীত হইলেও উহার দেবগোী 

হইতে ভারতীয় রূপেরই আভাস পাওয়া যাঁয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের চতুব্যহের নায়করূপী 
গণেশের বজ্জধাতুমূতিতে ভারতীয় আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। ভাঁরতবর্ষেও এরপ মূর্তি বিরল নহে। 
পশ্চিম দিকের নায়কের নাম 'বজ্বাপী'-_ইহার হস্তে তীর ও ধন্থু, পূর্বের নায়ক 'বভ্রচি্'__ইছার 
হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র, দক্ষিণের নায়কের নাম 'বজ্তক্ষণ'-_ইনি হস্তে পুষ্পমালা ধারণ করেন, 

উত্তরের নায়ক 'বস্রমুখ__ইহার হস্তে তরবারি। ইহাদের মধ্যে এক জন নায়ককে বন্যবরাছের 
মুণ্ডবিশিষ্ট হইতেও দেখা যায়) সম্ভবতঃ অসদ্যোনিকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্ত এইরূপ 

পরিকল্পন! কর! হইয়াছিল। বজ্রধাতু-মগুলে চারি জন নায়ক এইভাবে থাকেন-__ 

পশ্চিম £ বজ্রবাসী 

দক্ষিণ 3 বজ্রতঙ্গণ 77 উত্তর £ বন্তমুখ 

পুর্ব £ বস্তচিন্ন 

গণেশের পঞ্চম মুতি 'বিনায়কে'র পরিকল্পনা ব্যতীত বন্্রধাতুতে গণেশের পরিকল্পনা- 

গুলির কোনটাই জাপানে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। এই বিনায়ক মণ্ডলের 
উত্তর দিকের নায়ক বজ্তরমুখের ঠিক নিয়েই থাকেন। আমরা জানি, গর্ভধাতু'তে বিনায়ক 

থাকেন ঠিক উক্তরে। গর্ভধাতুর পরিকল্পনা-অন্থ্যায়ী বিনায়কের সংস্থান এইরূপ-- 

পুর্ব 

উত্তর 2 পু রি 
ক্্ণ 

বিনায়ক / 

পশ্চিম 

জাপানে বিনায়ক-যূর্তিতে গণেশকে মূলা ধারণ করিতে দেখা যায়। তারতবর্ষ ও 

লিংহলে এরূপ বড় একটা দেখা যায় না, অন্ততঃ এরূপ প্রচলন ছিল ন। বলিয়াই মনে হয়। 
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অবশ্ত নেপালে ও তিব্বতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভগ্র গজদন্তের স্থানে মুলার ব্যবহার ছিল। 
ইহ! হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, মণ্ডলের মূল পরিকল্পন৷ উত্তর-পূর্ব ভারতে রচিত 
হইয়াছিল। জাপানী প্রবাদ-অন্থপারে অমোঘবজ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহাকে 

শ্রমণ নাগবোধি মণ্ল-রচনার প্রণালী শিখায়! দেন; এই নাগবোধি আবার তান্ত্রিক 

সন্ন্যাসী নাগাজুনের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জ্ন সপ্তম শতকের 

মধ্যতাঁগের লোক এবং তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী 

হইলেও তিনি হছিমালয়ে গিয়া মহাযান শিক্ষা, শিক্ষাদান ও প্রচার করেন। * তান্ত্রিক 
বৌদ্ধমতের প্রাচীনতম রচয়িত।দের মধ্যে তিনি এক জন। “একজটা'র উদ্দেশ্যে রচিত “নাধন- 
মালা'র ছুইটা সাধনের তিনি রচয়িতা এবং সম্ভবতঃ কোন কারণে তিনি 'ভোট'এ 
(তিব্বত ) অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভোট হইতে তাহাকে উদ্ধার কর! হয়।1 অতএব 

নাগাজুন যে তিব্বতে বা অন্ততঃ তিন্বত-মীমান্ত্ে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার 

করা যায়। তথায় তাহার পক্ষে মৃণাহস্তে গণেশ-মুতির পরিচয় পাওয়াও অস্ব/তাবিক নয়। 
সুতরাং মুলে গণেশের যে মূলাধারণেরও পরিকল্পনা কর] হয়, তাহা! নাগাজুনের অভিজ্ঞতা 

হইতে শিষ্যপরম্পরায় অমোঘবন্তর শিক্ষা করেন। অমোঘবন্্র চীনে এই আদর্শের বাহক। তথ 
হইতে কোবে! দইসি জাপানে তাঁহ! লইয়া যান। 

গণেশের মণ্ডলের পরিকল্পন! জ।পানে প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথায় বিনাঁয়ক- 

মুতিসমূহ নিগিত হইতে থাকে। ইকোমার হোজ.নংজি মন্দির বিনায়কের মনিররূপে 
প্রসিদ্ধ। বিনায়কের রূপের পরিকল্পনাসমূহ পরে অন্থান্ত রূপ লাত করে। বিনায়ক-মুতিসমূহের 
মধ্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত গণেশের মৃতি অন্যতম পরিকল্পনা। ঠিক তারতীয় রীতির 
মত তীহার এক হাতে একটা তগ্ন গজদন্ত দেখা যায়, অপর দস্তটী দেখ! যায় না। জাপানের 
গণেশমুতিতে অনেক সময় হান্তপ্কুরিত তাৰ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই তিনি 
দণ্ডায়মান এবং তাহার হাত ছুই হইতে ছয়টা। বজ্রবিনায়ক-মুতিতে তিনি বজ্ঞ ধারণ 
করেন। আবার ককু-জে,ন্-চো-মুতিতে তাহার তিনটা মুণ্ড এবং প্রত্যেক মুণ্ডে তিনটা 
করিয়া চক্ষু দেখা যায়; চারি হস্তের একটীতে তরবারি, একটীতে মূলা, একটীতে সম্ভবতঃ 
মোদক ও একটাতে দত্ত থাকে। জাপানীদের মতে, ইনি পর্বতে উপবিষ্ট থাকেন এবং ইনি 
“হস্তিযুথের অধিপতি' | 

কোবো দইসির পরে খুব বেশী দিন গণেশ-পূজার প্রভাব জাপানে থাকিতে 
পারে নাই। কারণ বিনায়ক বরাবরই গৌণ দেবমগুলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছেন এবং 

গণেশ-সংস্কতিও জাপাঁনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এন্প প্রমাণ পাওয়া 
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যায় না। কঙ্গি-ভেন-সংস্কতিই জাপানে কিছু দিন স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সংস্কতি 

কোবো দইসিই আনিয়াছিলেন। গৃহ 'ও গুপ্ত কঙ্গি-তেন.সংঙ্কতি যোগবাদের উপর প্রতিষিত। 
কঙ্গি-তেন বুগ্রদেবতাকে সিন্গোন-সম্প্রদায় সচ্চিদত্রহ্ধ (বৈরোচন) ও আগ্ভা প্রকৃতির (ভ্ত্রী- 

রূুপী অবলোকিতেশ্বরের ) মিলনের প্রতীক বলিয়া অভিহিত করে। কঙ্গি-তেনকে জাপানীরা 
কঙ্ি-দেন,দইসে! কঙ্গি-দেন, দইসো-দেন নামে এবং বেশীর তাগ সো-দেন সম ও তেন-সন 

সম নামেও অভিহিত করিয়! থাকে । 

শ্রীরূগী অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুণ্তবিশিষ্ট একটা মূ্তি অমোঘবজ্ত জাপানে আনেন। 
এই অবলোকিতেশ্বরের জাপানী নাম _জু-ইচি-মেন কন্বোন। তবে জাপানীরা স্ত্ী-রূগী 
অবলোকিতেশ্বরকে শুধু “কন্োন” নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। কঙ্গি-তেন-মন্দিরে জু-ইচি- 
মেন কন্নোনের মৃতি প্রায়শঃ দেখা যায়। 

৭২৯ খ্রীস্টার্ধে ভারতীয় শ্রমণ বজ্রবোধি ও তীহার সিংহলদেশীয় শিষ্য অমোঘবজ্ত 

গৃহ মতবাদের মূলতত্ব চীনদেশে প্রচার করেন। তাহারা চীনদেশে শুধু মন্ত্র ধারণী, 

মণ্ডল প্রভৃতি তন্ত্রসাধংনের প্রবত্ন করেন নাই, আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ 

যোগবাদের উপর গ্রতিষঠিত আদিবুদ্ধ ও মহ।বৈরোচন-সংস্কতিরও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 

বজবোধির মৃত্যুর পর অমোঘবজ্র মহাবৈরে।চনস্থত্রের অনুলিপির সন্ধানে পিংহলে ফিরিয়া 
আসেন। তিনি ভারতেও আসিয়াছিলেন, বজবোধির সহিত যখন তিনি চীনে যান তখন 

যে পাও্,লিপিটা তাহাদের সঙ্গে ছিল তাহা সমুদ্রপথে প্রবল ঝড়ে বিনষ্ট হইয়া! যায়। 
দক্ষিণ ভারতে তিক্ষু নাগবোধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বশ্তধাতু-নক্লাচিত্রের গৃহাতত্ব 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । পরে ৭৪৬ খ্রীষ্টার্বে চীনে 

প্রত্যাগমনকালে তিনি মণ্ডল, বহু তন্গ্রস্থ ও মহাবৈরোচনন্ত্রের একটী অনুলিপি সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। জাপানে এইরপ প্রবাদ আছে যে, তিনি একাদশমুণ্ডবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের 
একটা মুতিও চীনদেশে আনেন । 

মুয়নচোয়ঙের পূর্বেই দোশো-কতৃক চীনদেশে যোগের প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল 
এবং উহা চীনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তথা হইতে উহ! জাপানে নীত হয়। অযোঘবজ্ের 
পূর্বে চীনে যোগের এই প্রতিষ্ঠা হইলেও বস্তুতঃ তিনি ও তাহার চীনা শিষ্য ভুই.কুও 
উহার অধিকতর প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। এই ছৃনেরই না কি অলৌকিক ক্ষমতা 
ছিল। এই অলৌকিক ক্ষমতার একটী দৃষ্টান্ত এইরূপ. কোবে! দইসির যখন অভিষেক 
হয়, তখন হুই-কুও তাহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সেন্-য়েন (বা সিন্গোন ) -প্রবাদাহ্থসাঁরে এই 

সময়ে একটী অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা কর! হয়। উহীতে কোবো দইসি 
ক্ষণেকের জন্ত আদিবুদ্ধ বৈরোচনের সহিত একীভূত হুইয়াছিলেন।* জাপানের সিন্গোন- 

সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আর একটী অপ্রাককৃত ঘটনার কথা প্রচলিত আছে । ৮০৬ ্রীন্টাব্ে 
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কোবো দইসি যখন জাপানে প্রত্যাগমন করেন, তখন জাপসমরা-কর্তৃক তিনি ততৎপ্রবতিত 

সিন্গোন-সম্রদায়ের গৃহৃতত্ব প্রকাশ করিয়া! বুঝাইয় দিবার জন্য আদিষ্ট হন। সম্রাট 
সপারিষদ ও বৌদ্ধ প্রধানগণ-পরিবেষ্টিত ছিলেন। কোঁবে দইসি "মিক্যো” মতবাদ বিশ্লেষণ 

করিবার সময় নাকি ক্ষণেকের জন্ত ঠবরোচন-মুতিতে আদঘিবুদ্ধের রূপ প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। * এই ঘটনার পর সার্বভৌম পরমপুরুষের সহিত ব্যক্তিবিশেষের সম্মিলনের মূলশুত্র 
সিন্গোন-সম্প্রদায়ের গৃহ মতবাদের অন্তভুক্ত হইয়া পড়ে এবং কঙ্গি-তেন-সংস্কতির রহস্যবাদ 
তাহাদের মধ্যে গৃহীত হয়। জ্ঞাপানে আসিবার সময় কোঁবো৷ দইসি তন্তগ্রন্থগুলির সহিত 
কঙ্গি-তেনের কোন মূর্তি আনিয়াহিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি তিনি না 
আনেন, তাহা হইলে চীনা ভিক্ষু চুঙ-সে (জাপানী নাম--কইশিৎস্থ) এই কৃতিত্বলাভের 
অধিকারী। ইনিই সিন্গোন বৌদ্ধগণকে কঙ্গি-তেনম্মৃতির সম্পূর্ণ ও প্রামাণ্য পরিকল্পন! 
দেন। ইহার পরিকল্পনানুষায়ী কক্গি-তেনের মূর্তি ধাতুনি্সিত হইবে এবং উহা ২২ ইঞ্চির 
অধিক উচ্চ হইবে না। উভয় মুর্তির সম্মুখতাগ পরস্পরের দিকে থাকিবে। উভয়ে 
আলিঙ্গনব্দ্ধাবস্থায় থাকিবে এবং ছুই হাতে উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া থাকিবে। উভয়ের 

মস্তক পরস্পরের হ্বনের উপর ন্থাস্ত হইবে। তাহাদের পরিধেয় হইবে চরণ পর্যন্ত গ্রল্থ। 

জাপানে বৌদ্ধ মন্দিরের বহিদ্বরের রক্ষী নি-ওর সহিত কঙ্গি-তেনের বেশ একটা 
সামগ্স্ত দেখা যায়। এই সামগ্রন্ত দেখিয়া উভয়ের পক্য-সন্ন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । 
উভয়েই মনিরের রক্ষী। কঙ্গিতেনের মত নি-ওও একত্রে পরিকল্পিত যুগ্রাদেবত1। 
মগুলের ছুই অংশে এ্রজে,নের অভিব্যঞ্জনায় নি-ওর স্থান আছে-__ এই পরিকল্পন] গর্ভ” বা] 

বাস্তব জগতের প্রতীক, পক্ষান্তরে “ফুদোঃ নামক দেবতা “বস্তু বা তত্বতৃত জগতের প্রতীক। 

বহিত্ব্ণরের রক্ষিরূপে নি-ওর প্রতিষ্ঠা যে জাপানেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাহা নহে, সুদূর 
পশ্চিমে চীন! তুর্কান্ত/ন পর্যন্ত ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। চীনা তুকীস্তানের বজ.কৃলিক 
নামক স্থানের একটা দ্ববৃহৎ মন্দিরের প্রবেশঘ্ধারে এইরূপ মুতি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
ভারতে ব্রিপুরারাজ্যে উনকোটি পাহাড়ের উপর গণেশের একটা ন্ুবৃহৎ মূর্তির উয় 
পার্খেও এইরূপ মূর্তির সমাবেশ দেখা যায়।1 সম্ভবতঃ এইরূপ মৃতিতে রক্ষীর মূর্তির 
পরিকল্পনা! করা হইত। কঙ্গি-তেন যেমন মন্দিরের রক্ষী, তেমনি বহি্ররের রক্ষিরূপে 

নি-ওরও পরিকল্পন। হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। 

কঙ্গি-তেন ঘুগ্রমৃতিতে জী-বিনায়ক মন্তকে মুকুট ও পুরুষ-মূর্তি চিন্তামণি ধারণ 
করিতে পারেন। চীন! শ্রমণ হন্-কুয়াঙের বিধানানুদারে গণেশের যুগ্নমূতিতে নারী-দেবতার 
উতয় স্ব বন্তাচ্ছাদিত থাকিবে এবং পুরুষের এক বা উত়স্বপ্ধই নগ্ন হইবে। এরূপ মুর্তি 
পরার এ আত সপ বা 
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জাপানে দেখা গেলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে নারী মুতির ্বন্ধ নগ্রই দেখা যায়। 
আবার. আর এক প্রকার কঙ্গি-তেন-মুতির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা! পরস্পর 
আলিঙ্গনাবস্থায় না থাকিয়া উভয়ে পিঠে পিঠ দিয়! একত্র সম্মিলিত ) * কিন্ত আশ্চর্য এই 
যে, তাহাদের চরণযুগল সম্পুর্ণ বিপরীত দিকে ঘোরান। কঙ্গি-তেন-মুতিপরিকল্পনার ইহাই 
মাত্র পরিণতি নয়, পরে তাহারা পাশাপাশি অবস্থায়ও পরিকল্লিত হইয়াছিলেন--এরপ 
মু্তিও পাওয়! গিয়াছে। 

জাপানে কঙ্গি তেনের মুতিপরিকল্পনার তিনটা বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে-- একটা 
সাধারণ বা লৌকিক, একটী গৃহ এবং একটা উভয়ের মধ্যস্ম্বপ্নপ। ধাহারা দীক্ষার অভিষেক 
লাভ করিবেন তাঁছাদের নিকট আবার চতুর্থ একটা মুর্তির পরিকল্পন! দেওয়া হইত। 
এই চারিটার প্রত্যেকটাতেই কর্গি-তেন গুপ্ততাবে পৃজিত হইতেন এরং তাহাদের মূতি সাধারণ 
তক্তদের সমক্ষে প্রদাশিত হইত না। মন্দিরের একটী গুপ্ত কক্ষে যখন কঙ্গি-তেনকে রাখা হইত, 
অর্থাৎ পূজার জন্য প্রকাশ্তে রাখা হইত না, তখন সেই মূর্তি একটী আবরণের মধ্যে রাখা 

হইত) আবার যখন তাহাদের মূতি 'জুংচির1 মধ্যে রক্ষিত থাকিত তখন দ্বারসমুহ বন্ধ 
রাখা হইত। 

কঙ্গি-তেনের প্রার্থনার নিরমসমুহ কোবো দইসিই জাপানে গ্রবতিত করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তিণি গণেশের পুজা করিয়াছিলেন কিন! জানা যায় না। একক বা যুগ্প যেকোন 
মুতিতে কোবে! দইপি গণেশ-পুঞ্জা করিয়াছিলেন এরূপ সন্ধান পাওয়া! যায় নাই। 
গণেশ-পুজার অনুষ্ঠান আরন্ত হইত 'সকে* ও বেদানা ফল উত্মর্গ করিয়া__ অতঃপর ধূপধুন!র 
গন্ধলহ দেবতার উদ্দেশে তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ কর! হইত । মন্দিরে জলাধারে বা পবিত্র 

তৈলে মূতিটা ডূবান হইত। এখনও জাপানের ধনী গৃহস্থের ঘরে গণেশের গুপ্তপুজার 
প্রচলন আছে। একটী ব্রোগ্নিমিত পাত্রে সংস্কত শণের বীজের তৈল ঢালিয়া মন্ত্োচ্চীরণ- 
পূর্বক এক শত আটবার উহাকে পৃত করা হুয়। তারপর এ তৈল উত্তপ্ত করা হয় 
এবং তাহাতে কঙ্গি-তেন-মুতি ডুবাইর়া দেওয়া হয়__ মুর্তিটা পাত্রের ঠিক মধ্যভাগে 
দাড়াইয়া৷ থাকে। তদনন্তর একটা তামার হাতলযুক্ত ব্রোগ্রের হাতা! দিয়া এ তৈল এক শত 
আটবার তুলিয়া মন্ত্োচ্চারণপূর্বক কঙ্গি-তেন-মুতির মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হয়। বতমানে 
এইরূপ পুঞ্জা ব্যতীত অন্ত কোনশাঁবে পুজার প্রচলন জাপানে বড় একট! দেখা যায় না। 
জাপানের কোয়-সন্-মন্দিরের সিন্গোন পুরোহিত শ্রীযু্জ এম. মোরিতা বত'ান চীন! রীতি-সন্বন্ধে 

আযালিস্ গেটিকে লিখিয়া জানান যে, চীনারা এখনও পুজানুষ্ঠানের সময় স্বীয় দেবতাদের 
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1 'জু.চি' দেবমুঠি রাধিবার এক প্রকার আধার। এই আধারের ঢাকনি এত স্বচ্ছ যে, বাহির হইতে 
ভিতরের মুতি দেখা যায়। 



শ্রাবণ, ১৩৪৭ ] গণেশ ৭১১ 

অন্ত একটা বেদী নির্মাণ করে) ইহার উদ্দেশ, অনদ্যোনিবর্থকে দূরীভূত করিয়া প্রার্থনার 
আকাজ্মিত ফল লাভ করা । 

চীনে ধুগ্মমূ্তির যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়৷ গিয়াছে, যদ্দি উহ তিব্বত হইতে 
আসিয়া থাকে তাহা হইলে উহা বিনায়ক ও তাহার শক্তির মিপিত মৃতি বলিতে হইবে। 
এখন, বিনায়কের শক্তির সহিত অবলোকিতেশ্বরের অভিন্নত্ব আছে কি না তাহা 
দেখিতে হইবে। অমোধবজজ লিংহল হইতেই অবলোকিতেশ্বরকে জাপানে আনিয়াছিলেন। 
সিংহলে অবলোকিতেশ্বর 'লোকনাথ নামে পরিচিত। এই লোকনাথের রূপ বা অতি- 

ব্প্রনা আটটা) তন্মধ্যে প্রথম চারিটা--ত্রদ্ধানাথ', “বিষ্টুনাথ*, “শিবনাথ ও 'গৌরীনাথ। 
এবং অষ্টম রূপ গণনাথ। * সিংহলী বৌদ্ধশাস্ত্রে গণনাথের যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা ভারতের 
গণেশমু্তির সহিত হুবছ মিলিয়া যায়। স্থতরাং গণনাথমৃতিতে বিনায়কের সহিত বোধি- 
সত্বের একত্ব পরিকল্পনা কর] হইয়াছে । আবার “কারগুব্যুহে” দেখিতে পাওয়া! যায়, 
বোঁধিসত্ব আপনাকে গণেশের সহিত অভিন্ন বপিয় প্রকাশ করিতেছেন--তিনি বলিতেছেন, 

সমুদয় জীবগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্ত তিনি ব্রন্ধা, বিঝু, শিব, গণেশ প্রভৃতি রূপে 
অবতীর্ণ হুইবেন এবং যতক্ষণ না মাঁনবকুল মুক্তি পায় ততক্ষণ তিনি শৃন্ততা গ্রহণ 
করিবেন না| কারগব্যহের সহিত অমোঘবজজ পরিচিত ছিলেন। মুতরাং 

অবলোকিতেশ্বরের সহিত গণেশকে অভিন্ন দেখা তীহার পক্ষে অসম্ভব নয়। 

(ক্রমশঃ ) 

* “মহানির্বাগতন্ত্রে আবার লোকনাথের রূপ বারটী, তন্মধ্যে একটা রূপ 'গণনাথ' | 
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শ্রীমন্ভগবদূগীতায় কথিত জ্ঞানের স্বরূপ 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি 

( পূর্বানুবৃত্তি ) 

১৫। ইহ্টানিষ্টোপপত্তিু নিত্যং চ সমচিত্বতং-_ইষ্টানাম্ অনুকূলানাং নুখানাং 
তৎসাধনানাং চ, অনিষ্টানাং প্রতিকূলানাং ছু'খানাং তৎসাধনানাং চ উপপত্য়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ 

ইষ্টানিষ্টোপপত্রয়ঃ তান্ু ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ইচ্টানিষ্টপ্রাপ্তিযু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বং মং হর্ষবিষাদ- 
বিকাররহিতং তুল্যং চিত্তম্ অস্তঃকরণম্ যন্ত বিছুষঃ স সমচিত্তঃ তন্ত ভাবঃ সমচিত্তত্বম্ তুল্যচিত্তত্বম্ 
ইষ্টোপপত্তিষু হ্র্ধগ্ত বর্জনম্ অনিষ্টোপপততিযু বিষাদস্ত বর্জনম্।__ইষ্টসমাগমে বা অনিষ্টসম্পাতে 

চিত্তের ধৈর্যচ্যুতি না হওয়া । অর্থাৎ ইট্টানিষ্টবিষয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় সমজ্ঞান। অর্থাৎ ইষ্টবন্তর 
প্রাপ্তিতে হর্ষের অভাঁৰ এবং অনিষ্টাগমনে বিষাদের অগ্াাব। যাহারা গৃহী, আশৈশব তাহার! 

সকলেই, স্নেহের কোলে লালিত পালিত। শরীর-সম্পকাঁয় শ্ুখটা কি জিনিস, তাহা 
গৃহীরা বিলক্ষণরূপে অন্ঠের সহায়তা ব্যতিরেকে চিনিয়া লন। বলা বাহুল্য দ্ুখটা৷ ব! 

দুখের অবস্থাটা চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখটারও স্বরূপ পরিজ্ঞান হইয়া যায়। ম্ুুতরাং 

দেহের পক্ষে যাহা! অনুপযোগী তাহাই ছুঃখ, এবং শারীরিক ব্যবহারের পথে যাহ 
অনুকূল তাহারই নাম দেওয়! হয় সুখ । কেবল নামকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন না। ম্ুথটা 

অতীব প্রিয়তম এবং ছুঃখটা একান্ত অপ্রিয় বলিয়া! একটা ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া যায়। 
নুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও ইষ্ট এবং অনিষ্টাগমে বা স্থখে এবং ছুঃখে সর্বদা সর্বাবস্থায় 

সমজ্ঞান কি গৃহীর হ্যায় জীবের পক্ষে কঠোর সাধন নহে? ম্ুতরাং স্থুখে দুঃখে সমজ্ঞান 

কথাগুলি ম্বপ্নবৎ অলীক বলিয়! গৃহীদের প্রতীয়মান হয়। বস্ততঃ গৃহস্থ ছাড়া, মন্ুষ্যের 

মধ্যে এমন কতকগুলি জীব আছেন, ধাঁহাদের চিত্ত ইষ্টানিষ্ট আগমে অবিচলিত থাকে। 

বস্ততঃ, একথ! ধারণ। করিবার যোগ্যতা ও গৃহস্থেরা হারাইয়৷ ফেলিয়াছেন। 
১৬। মগ়ি চানন্তযৌগেন ব্যভিচারিণী ভক্তিঃ_ময়ি পরমেশ্বরে অনন্যষোগেন তগবতঃ 

বাস্থদেবাৎ পরঃ ন অন্কঃ কোঙপি মম শরণং গতিঃ অস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়ঃ অনন্যঃ, অনন্তশ্চাসো 

যোগশ্চ অনন্ভযোগঃ তেন অনন্ঠযোগেন, অব্যতিচারিণী ব্যতিচারিণী ব্যতিচরণশীল। অন্তথা- 

চরণশীল! ন তবতি স| অব্যতিচারিণী একান্ত তক্তিঃ গ্রীতিঃ| জ্ঞানন্ত অন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ তক্তিঃ 

জ্ঞানম্ উচ্যতে ।_-তগবান্ বাস্থদেব ভিন্ন আর পরতর কিছু নাই, এরূপ নিশ্চয়াজ্জিক1 বুদ্ধিযোগ 
ভক্তিশবববাঁচ্য। কোন বিষয়ে দ্বিত্ব থাকিলে তাহাকে ব্যভিচার বলা হয়। যাহাতে দ্বিত্ 

সম্ভাবন!। থাকে না তাহ! অব্যতিচারী | 
তগবান্ শ্রীরুষ্ণ যোগস্থ বা আত্মস্থ পুরুষ, অজুনিকে এই জ্ঞানোপদেশ করিতেছেন। 



শ্রাবণ, ১৩৪৭ ] শ্রীমন্তগবদ্গীতায় কথিত জ্ঞানের স্বরূপ ৭১৩ 

নুতরাং এখানে 'মন্বি' শবে আমাতে অর্থ:ৎ পরমাত্মবপুরুষেতে যে নিশ্চয়াক্িক! বুদ্ধিযোগ তাহাই 

তক্তিশবের বাচক। ভতগবান্ শ্রীরুষে অব্যতিচারিণী তক্তি এম্থলে বলার উদ্দে্ঠ নহে । কেনন৷ 
উহ? ভগবানের মান্ুষী তন্থু। ব্যবহারতঃ দেখা যায় মানুষ সাধারণতঃ গুণপক্ষপাতী, 

কুরূপ-কদাকার হইলেও, মন্ুয্থগণ তাদৃশ পুরুষের গুণের আদর করে। পক্ষান্তরে নিগুণ 
যদি শ্রীমস্তও হয়, তাহাকে কেহ সমাদর করে ন। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গোয়ালার ছেলে হইলেও 
ভিতরে ভিতরে তিনি পরমাত্মপুরুষ। কারণ, অবারের] মন্ুষ্যাদি দেহধারণ করিলেও তাহাতে 

বিশেষত্ব বজায় থাকে। উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহথণ্ড কেবল লৌহ্মান্র নহে, লৌহ ও অগ্নি এই 
উভয় ভাবাপন্ন, তেমন অবতারের মধ্যেও মন্ুষ্যাদিভাবের এবং ঈশ্বরতাঁবের সমাবেশ 
বুঝিতে হইবে। তাহাতেই মহাভারতে শ্রীরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,_-প্নৈষঃ কেবল 
মানুষ:।” অর্থাৎ ইনি কেবলমাত্র মান্য নহেন ( পরমাত্মপুরুষও বটেন )। আমর! সেই 
গোয়ালার ছেলেকে অর্ধ্য না দিয়া পরমাত্মপুরুষ_-যিনি গ্রীকষ্চের দেহকোটরে অবস্থিত, 

তাহাকেই অর্ধ্য দিয়া পুক্ষা করি। পুরাণ-ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। যুধিষ্ঠিরের 
রাজনুয়যজ্ঞে নানাদিগ দেশীয় নৃপতিগণ সতাসীন। কথা উঠিল,-অ্ধ্য দেওয়া! হইবে কাহাকে ? 
অধ্্যগ্রাপ্তির গ্রকুষ্ট যোগ্যব্যক্তি এখানে সভাসদ্দিগের মধ্যে কে! সকলে একবাক্যে ভীন্ম- 

দেবকে বেদবিৎ জ্ঞান করিয়! তাহাকেই অর্থা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়৷ নির্দেশ করিলেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে, সে সভায় কি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন না যে, বর্ণাশ্রম- 

ধর্মান্ুসারে তাহাকে অতিক্রম করিয়া একজন ক্ষব্রিয়কে অর্ধ্য দেওয়ার প্রস্তাব করিতে হইল? 

ইা, ইহার উত্তর এই যে, সভায় বেদক্ঞ ব্রাহ্মণ এক জন কেন, বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই উপস্থিত 

ছিলেন -হইতে পারে, তীহাঁদের বেদজ্ঞত। ভীম্ম অপেক্ষা ন্যুূন ছিল। যাহা হউক, যখন 

সর্বসম্মতিক্রমে ভীম্মকেই অর্ধ্য দেওয়া স্থির হইল, তখন ভীম্মদেব সর্বাগ্রে সভাসদদিগের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়া! কহিলেন,-আমি জানি, শ্রীকৃচ আমাপেক্ষাও অধিকতররূপে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ; 

অতএব যে অর্থ্য আপনার! আমাকে প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমার প্রার্থনায় 

শ্রীকষ্কে দেওয়া হউক । এই মহতী সভায় শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিতে, কদাচ আমি অর্ধ্য গ্রহণ 

করিতে পারি না। এই সকল কথার দ্বার! স্পষ্টই বুঝ! যায়, - ভীন্ম, গোয়ালার ছেলে শ্রীকৃষ্ণের 

পূজা করেন নাই, প্রীকৃষ্ণের দেহাভ্যন্তরবর্তী পরমাত্মপুরুষের পুজা করিয়াছিলেন। হুতরাং 
বক্গ্যমান স্থলেও তন্ত্রপ শ্রীকুষ্ণের কথিত “আ'মাতে" শব্দে মানুধীতন্ুমাশ্রিত গোয়ালার ছেলে 

শ্কঞ্চকে বুঝিতে হইবে না। “ময় ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত মৃতিন।”---এই অব্যক্ত 'মু্তির, 
উদ্দোস্তেই পৃজাদি হইয়া থাকে । 

আরও একটী কথা,_স্ত্রীপোকেরা একমাত্রপতিপরায়ণ! হইলে, তাহাদিগের সেই 
বৃত্তিটার নাম দেওয়া হয় অব্যভিচারিণী। এখানে দ্বিত্বের সম্ভাবনা নাই বলিয়া “দ্িধেতং 

ঘ্বীতমিত্যাহু্তস্তাবে ছ্ৈতমুচ্যতে ।” (বাত্তিককারঃ ) “দ্বিধা ইত অর্থাৎ ছুই প্রকারে প্রাপ্ত বস্তর 
নাম দ্বীত) ইহ পত্তিতগণ বলিয়৷ থাকেন? তাহার ভাবকে দ্বৈত বলিয়া কথিত হুয়। যে 

৪৬. 
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স্্রীলোকেরা! বহু পতি জনা করে, সেই বহুপতিপরায়ণাদিগের বুতিটির নাম ব্যতিচারিনী। 
যেহেতু এস্থলে দ্বিত্বের সংঘটন হইয়াছে। 

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্বম--বিবিজঃ ম্বভাবতঃ সংস্কারেণ বা অশুচ্যাদিভিঃ সর্গ- 
চৌরব্যাত্রাদিতিশ্চ রহিতঃ অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদিঃ” (ইতি শাঙ্করভাষ্ে), বিবিজ্ঞশ্চাসৌ দেশশ্চ 
বিবিজ্তদেশঃ, তংনিদিধ্যাসসিদ্ধর্থং সেবিতুং শীলং যন্ত স বিবিক্তদেশসেবী, তন্তভাবঃ বিবিজ্ত- 
দেশসেবিত্বম্ অরণ্যনদীপুলিনাদিনির্জনস্থানসেবনশীলত্মম। ৭দেবতাগৃহ তৃণকুট বন্ীকবৃক্ষমূল 
কুলালশালাইগ্লিহোত্র নদীপুলিন গিরিকুহছুর কন্দরকোটর নির্ঝর স্থপ্ডিলেঘনিকেতবাশী” 
ইতি শ্রতিঃ | শ্বতাবতঃ যে সকল দেশ শুচি বলিয়া কথিত, অথবা! সর্পব্যাপ্রাদি শ্বীপদসন্কুল 
পরিশুন্য, চৌরকৃত উপদ্রব-রহিত, এরূপ অরণ্য নদীগুলিন, দেবগৃহাদি বিবিক্ত শবাবাচ্য। 
সমাধিলাভার্থ সেবনশীল ব্যক্তির নাম বিবিজ্তদেশসেবী। এ সকল স্থান সেবন নিবন্ধন আত্ম- 

প্রসাদ জন্মে, এবং আত্মবিষয়ক ভাবন] বিস্তার পায়। স্থুলকথা নির্জন বাস। 

অনেকের জানা আছে, মিঠাইর দোকানের নিকটে বাসস্থান হইলে, মিঠাই খাইবার 
জন্ত অল্লাধিক মাত্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যদি মিঠাইর দোকান বাড়ীর কাছে না থাকে 
তবে মিঠাই খাইবার প্রবৃত্তি জন্মে না। মাম্ুষমাত্রের স্বভাব এই যে,--উপভোগ্য জিনিষ. 

কাছে পাইলেই উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি জম্মে-এবং উপতোগ করে। নিয়ত নির্জনবাঁস 
নিবন্ধন তোগতৃষ্ণা! আপন হইতেই কমিয়া আইসে। বাহিরের ভোগতৃষ্ণ! যাহার যে পরিমাণ 

কমিবে, আত্যন্তরিক আত্মজ্ঞান ঠিক সেই পরিমাণে তাহার বাড়িবে। এ বিষয়ের ইহাই 
পরীক্ষা । 

১৮। অরতিজনিসংসদি--জননাং বহিমু্খানীং সংসৎ্ সভা সমবায়ঃ জনসংসৎ তন্তাং 

জনসংসদি “জনানাং প্রারুতানাং সংস্কারশুন্তানামবিনীতানাং কলহোন্মুখিতচিত্তানাং সংসৎ 

সমবায়ো জনসংমৎ” ( ইতি শাঙ্করভাঁষ্যে ) তস্যাম্ অরতিঃ গ্রীত্যতাবঃ অরুচিঃ|-_নিরম্তর নির্জন 

বাস অত্যন্ত হইয়া গেলে বিষয়ীদদিগের সংসর্গে বিরতি আপনা! হইতেই আসিয়া 

পড়ে। জনকোলাহল-পরিশুন্য স্থানে বাসনিবন্ধন কলহ, রাঁগদ্েষার্দির জন্য অন্তরে কোন 

বিকার উপস্থিত হওয়ার সম্তাবন| থাকে না। নির্জনবাসের ফলে লৌকিক ব্যবহার-বঙ্ধন'ও 
বিচ্ছির হইয়া যায়। সগ্ুদশ ও অষ্টাদশ অবস্থা ছুইটা পরিপক জ্ঞানস্ফুরণের মধ্যবর্তী 

স্তরের লক্ষণ। 
শীস্তে “সঙ্গত্যাগ* কথাটি বিষয়তোগলম্পট আত্মজ্ঞান বিমুখ কুসঙ্গ ত্যাগকেই লক্ষ্য 

করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু জ্ঞানতক্তিবজিত তগবধিমুখ লোকের সঙ্গ তৰজ্ঞানের 
প্রতিকূল। পরস্ত তত্ববিৎ সাধুসজ্জনের সঙ্গ সর্বদাই পরম কল্যাণকারক, যেহেতু তাহা 
জ্ঞান সাধনের পরম অনুকূল । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে__ 

“লঙ্গঃ সর্বাত্মনা ছেয়ঃ স চেত্তযজ,ং ন শক্যতে। 

স সত্ভিঃ সহ কত: সতঃ সঙ্গো হি ভেষজম্ ৮--কুলার্ণব, ১ম উল্লাস। 
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অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সর্বঙঙ্গত্যাগই কতব্য অর্থাৎ কাহারও সঙ্গ করা উচিত নছে। 
যদি র্দপঙ্গ ত্যাগ করিতে তিনি অসমর্থ হন, তাহা হইলে সংসঙ্গ করিধেন, যেহেতু 
সৎপুরুষের সঙ্গ ভবব্যাধির মহৌষধ। 

“ও ছুঃসঙ্গঃ সর্বধৈব ত্যাজ্য£” (নারদ ভক্তিহত্র---৪৩) 
অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিবপ্তিত তগবস্তজন-বিমুখ বিষয়তো'গপরায়ণ দুষিতচরিত্র জনের সহবান সর্ধদাই 
পরিত্যাজ্য । যেহেতু এরূপ অসৎসঙ্গ "ও কামক্রোধমোহ স্বৃতি্রংশ বুদ্ধিনাশ সর্বনীশ-কারণত্বাৎ 
(৪৪ সুত্র) কাম, ক্রোধ, মোহ উৎপত্তির এবং স্থৃতিত্রংশ, বুদ্ধিবৈকল্য ও সর্বনাশের কারণ। 

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্--আত্ম।নম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তম অধ্যাত্মম আত্মাদিবোধকম্, 

জ্ঞায়তে আত্মতত্বম্ অনেন ইতি জ্ঞানম, অধ্যাত্ং যজজ্ঞানং তদধ্যাত্মজ্ঞানং বেদাত্তশাস্ত্রম্ 
অধ্যাত্মস্ঞানে আত্মস্বরূপজ্ঞানে নিত্যত্বং নিরতত্বং নিত্যভাবঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম আত্মানাত্ব- 

বিবেকজ্ঞানে সততং নিষ্ঠাবত্বম্। জ্ঞানের হেতুভূত ভাবসমূহের পরিপাক নিমিত্ত আত্মবিষয়ক 
ধ্যানের নাম অধ্যাত্বজ্ঞান। নিয়ত তাহার পরিচিন্তন। যেমন কোষের মধ্যে কোষকার 

কীটের অবস্থানঃ যেমন খোসার ভিতরে বিশু স্পারির সংস্থিতি, যেমন ম্বপক তেঁতুলের 
খোসার তিতর তেঁতুল, তেমন এই দেহরূপ খোস|টার ভিতর “আমি+__-তৈলধারা-গ্রবাহবৎ 
অবিচ্ছিন্নরূপে ইত্যাকার মনন; ইহা আরও উচ্চ স্তরের কথ|। মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বার! 
আত্মদর্শন চেষ্টা । 

২*। তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্-_তত্বান!ং জ্ঞানং তত্বজ্ঞানং মোক্ষঃ ব্রঙ্গাত্বনাবস্থানম্, তত্ব- 
জ্রানস্ত মোক্ষস্ত অর্থ: প্রয়োজনং কার্যসহিতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ পরমানন্প্রাপ্তিশ্চ তত্বজ্ঞানার্থঃ, তন্ত 

দর্শনমূ এ্রক্যসাক্ষাৎকাররূপ সর্বোৎকৃষ্ট ফলালোচনম্। তত্বজ্ঞানের অর্থ বেদান্তের অর্থ আলোচন। 
অর্থাৎ অমানিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমান ভাবসমুহের পরিপাক নিমিত্ত যোক্ষের 
উপায় চিন্তন। অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বিষয়ের বিচারোৎপন্ন বিবেক দ্বার৷ জীবাত্মা ও 

পরমাত্মার অভেদদর্শন। ইহাই জ্ঞানের চরম বা সর্বোচ্চ স্তর। তত্বক্তানের ফল (কার্য- 
সছিত অজ্ঞাননিবৃত্বি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি) * আলোচনা করিলে তৎসাধনানুষ্ঠানে জীবর 

প্রবৃতি জন্মিয়! থাকে । 

এই বিংশতিটা জ্ঞানের লক্ষণ। অর্থাৎ এই লক্ষণান্থিত যিনি, তাহাকে জ্ঞানী বলা 
যায়। শ্রীমস্তগবদগীতাতে চতুর্থাধ্যায়ে তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া অতঃপর 

কহিতেছেন-- 

* এতৎ পূর্বোক্তম্ অমানিত্বাদিতত্ব জীনার্থ দর্শনান্তং বিংশকং সাধনং জ্ঞানোৎপত্তিকারণত্বাৎ জ্ঞানম্ জ্ঞানসাধনম্, 

ইতি এবং মহরষিভিঃ প্রৌক্তমকধিতম্। অতঃ যথোক্তাৎ জ্ঞানসাধনসমূহাৎ যৎ অন্যথ! বিপরীতং মানিত্বং দন্ভিতং হিংসাদি 
তৎ অজ্ঞানম্ ইতি জ্ঞানবিরোধিতবাৎ মংসারকারণত্বাৎ চ প্রো্তমূ। “তম্মাৎ অজ্ঞানপরিত্যাগেন জঞানম্ এব উগাদেয়ম্ 

ইতি ভাব” ( প্রীমধুল্দন যতিবর; )॥ 



৭১৬ জ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্রেন সেবয়া। 

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনম্তত্বদ শিনঃ ॥* গীতা, ৪1৩৫ 
গ্রণিপাত, প্রশ্ন ও গুরুদেবকে পরিচর্যা করিয়! জানিয়া লও সেই জ্ঞান কি; তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ 
তাহা তোমাকে উপদেশ দিবেন । 

এখানে জ্ঞানী ও তত্বদর্শা বলিয়া ছুইটি কথা আছে। জ্ঞানীর! পরোক্ষ জ্ঞানী 
আর তত্বদর্শীগণ অপরোক্ষজ্ঞানী অর্থাৎ আপ্ত। আপ্তোপদেশের নাম শব্গপ্রমাণ। শব্বপ্রতিপা্ঘ 

অর্থ বিষয়ে যিনি অত্রান্ত, যাহার প্রতারণাদিরপ কোনও দুষিত অভিসদ্ধি নাই, নিজে যাছা 
যথার্থ বলিয়া! জানিয়াছেন, তাহা অন্যকে বুঝানই যাহার উদ্দেশ্ত, তিনিই তদ্বিষয়ে আপ্ত। 
তাহার উপদেশ শবপ্রমাণ। খধিগণ মন্্ার্ঘ্র্ট। সুতরাং তাহারা আগ্ত। [খধিগণ মন্ত্রের 
্ষ্টা, মন্ত্রের অঙ্টা নছেন ; তীহাঁর! শাস্ত্রের ম্বারক, শাস্ত্রের কারক অর্থাৎ শাস্ত্-প্রণেতা নহেন। 

ব্রন্ধাদ্যা খবি পর্যস্তাঃ ক্মারকাঃ নতু কারকা:*।] আপ্রপুরুষেরা তত্বদর্শী। তাহাদের বাক্য 
অত্রান্ত প্রমাণরপে গ্রহণ করা যায়। এজন্য আত্মপুরুষ শ্রীরু্ণ, অজুনের প্রতি শ্নেহাধিক্যনিবন্ধন 
তাহাকে তত্বদর্শাদিগের নিকট জ্ঞানের ম্বরূপ শ্রবণ করিবার অবকাশ ন। দিয়া, স্বয়ং তাহা! 
বলিয়া দিতেছেন,_ 

বলিতেছেন যে, এই বিংশতিটী জ্ঞানের লক্ষণ,-যাহা ইহার বিপরীত, তাহাকেই 
অজ্ঞান বলিয়। জানিও। জ্ঞান ও অজ্ঞানের ম্বরূপ কীত্ন করিতে যাইয়া! জ্ঞানলক্ষণ বলিয়! 

ফেলিয়াছেন। কিন্তৃজ্ঞান স্বরূপতঃ কি জিনিস, তাহার পরিচয় করাইয়! দিতে পারেন নাই। 
না পারিবার কারণ আছে। নৈয়ায়িকদিগের পদার্থ নির্ণয়-সন্বন্ধীয় বাচ্য-বাচক শবের পরিজ্ঞান 

জন্য একট! উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে যে।_”গো-সদৃশঃ গবয়ঃ* | গগবয়” বলিয়া একপ্রকার 

অন্তু আছে; অথচ তাহা কেহ দেখে নাই, কিন্তু গবয় শব দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে; উহা 

গরুর মতন। গরু যখন সকলেই দেখিয়াছি, তখন গরুর মতন বলার তাৎপর্য এই যে, মহিষের 

মূতন নয়, ঘোড়ার মতন নয়, হাতীর মতন নয়, ভেড়ার মতন নয়। অথচ ঠিক গরুর মত 
নছে, তবে,-গরুর চেহারার সাদৃশ্ত আছে, এইমাত্র । ইহ! হইল ব্যাপ্তি লক্ষণ। ব্যাপ্তি 

লক্ষণের বিশিষ্টগুণ এই যে, উহা! সামাঁনাধিকরণ্যগুণযুক্ত অর্থাৎ অরৃষ্ট বস্তর পরিজ্ঞানের 
সাহায্যকারী। হ্থুতরাং গরুর মতন যাহ] দেখিব, অথচ তাহ] গরুও হইবে ন!) অবশ্তই তাহা 

'গবয়' বলিয়! সিদ্ধান্ত করিব। এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানকে 'উপমিতি' বলে। ঠিক এই দৃষ্টান্তের 

অনুরূপ এখানে জ্ঞানটী আমাদের সকলেরই অপরিজ্ঞাত পদার্থ। তাহার পরিজ্ঞান করাইয়া 
দেওয়ার সহজ উপায় আর নাই। নুতরাং “গোসদৃশ গবয়ের' প্রতীতির ন্তায়_ জ্ঞানের প্রতীতি 

জন্মাইয়া দেওয়া ভিন্ন উপলব্ধি করাইয়া দেওয়ার আর কোন পন্থা নাই। ন্ৃতরাং 
সমানাধিকরণ ব্যবস্থার সহায়তা লইয়া বলিতেছেন যে, উপরের কথিত বিংশতিটা জ্ঞানের 
লক্ষণ। অর্থাৎ যে আধারে এ সমস্ত লক্ষণগুলি বিকাশ পাইবে, সেই আধারটীকে জ্ঞানী 

বলিয়৷ বুবিও | জ্ঞান ভিতরের বস্ত, উহ! মনোবৃত্তির অবস্থাবিশেষমাত্র,--তাঁহাকে ভিতর 



শ্রাবণ, ১৩৪৭] শ্রীমন্ববদ্গীতাঁয় কধিত জ্ঞানের স্বরূপ ৪১৭ 

হইতে নিষফাষণ করিয়৷ বাহিরে আনিয়া দেখাইবার উপায় নাই। এজন্ত সাদৃশ্য বস্তর 
পরিচয় করাইয়! দিয়া, জ্ঞান কি, তাহ! জানিবার জন্য সুগম উপায় নির্দেশে করিয়। 
দিয়াছেন। যে কেহ, এই পদ্থান্থসারে তত্ববিচার দ্বারা জানের স্বরূপ পরিজ্ঞান লাভ 

করিতে পারেন। 

আরে! এক কথা,-_কর্মানুষ্ঠাতা পুরুষের ইচ্ছা ও অন্থরাগ অনেক প্রকার, এবং 
বিচিত্র। সুতরাং বাহ্বিষয়ে যাহাদের হৃদয় একান্ত অগ্থরক্ত, শাস্ত্র কিছুতেই তাহাদিগকে 

সেই বিষয় হুইতে বিরত করিতে সমর্থ হয় না। এবং স্বভাবতঃ ধাহাদের চিত বাহ্ 
বিষয় হইতে বিরক্ত; তাহাদিগকেও বাহ বিষয়ে আসক্ত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্ত 
শান্ত হইতে এই মাত্র হয় যে, প্রদীপার্দি আলোক যেমন অন্ধকার মধ্যস্থ বস্ত বিষয়ে 

জ্ঞানমাত্র জন্মায়! দেয়, সেইরূপ “ইহ! ইঞ্টসাধন, উহা অনিষ্ট সাধন'--এইরূপে সাধ্যসাধন 

বিষয়ক সম্বপ্ধ প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র। কিন্তু শাস্ত্র কখনই লোকদিগকে, তৃত্য প্রভৃতির 

হ্যায় বলপূর্বক কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করেনা, কোন বিষয় হুইতে নিবৃত্তও করেন]। 

কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়,_বহু লোক, অন্থুরাগের প্রাবল্যবশতঃ শান্ত্রবিধিও অতিক্রম 

করিয়৷ চলে। সেইহেতু সাধারণ লোকের বুদ্ধি বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্মকাণ্তীয় 
শান্্সমূছ নান] প্রকার উপদেশ করিয়া! থাকেন। 

রোগের কোন চেহারা অগ্যাপি কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে, কি ধরিয়া 
বলি যে, এই রোগটী জর, ইহার নাম আমাশয়, ইহার নাম পাণ্ড$ ইহার নাম অতিসার ? 
না, লক্ষণ ধরিয়া। কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি দ্বারা কোন্ কোন্ রোগের অভিব্যক্তি হয়, 

শাস্ত্রে তাহার নির্দেশে আছে। এখানে যেমন শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়', তত্লক্ষণাদি দৃষ্টে 

আমর! অনায়াসে রোগ নির্ণয় করিতে পারি, তেমন জ্ঞানের লক্ষণগুলির সঙ্গে পরিচয় 

থাকিলে সেই সেই লক্ষণ ধরিয়া জ্ঞানী পুরুষকে চিনিয়া লইবার ম্থুবিধা হইতে পারে। 
এই উদ্দেশ্তে এই প্্রস্তাবনার অবতারণ|। 

“তস্মাদাতববিদামত্র লক্ষণানীতি সিদ্ধয়ঃ। 

ইমাং মতিং পরিত্যজ্য বিদ্ধ্যন্তানি মরুৎস্ত ॥ 
নির্মমত্বমহংকার-হীনত্বং সঙ্গহীনত]। 

সদ] শান্ত্যাদিযুক্তত্বং সংসারেহন্মিন্ বিরক্ততা ॥ 
জিতেন্িয়ত্বমাতেচ্ছা তৎপরত্ব-মহুনিশম্। 
নিষ্পরিগ্রহতা৷ ম্বমহতা৷ নিরপেক্ষতা ॥ 

সর্বব্যাপার-বৈষুখ্যং নিজানন্বৈকলক্ততা । 
এবমাদীনি লর্বাণি জ্ঞানিনাং লক্ষণানি তু ॥” 

[ বশিষ্ঠরূত তত্বসারায়ণে রামগীতা ] 



৭১৮ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

"অতএব পিদ্ধিসমৃহই আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ, এই বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। 
আত্মুজ্ঞানীর লক্ষণম্নির্মলতা, অনহঙ্কার, সঙ্গহীনতা ( আসক্তিশৃন্ততা ), শাস্তি আদি; 

সংসারে বিরক্ততা, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মদর্শন, সর্বদা আত্মদর্শনে রততা। নিষ্পরিগ্রহতা 
(বন পরিঞ্জনে বেষ্টিত না থাক1), ছন্বসমতা, নিরপেক্ষতা (কিছুর অপেক্ষা না করা-_ 
স্বাধীনতা), সর্বব্যাপারে বিমুখতা, নিজ আনন্দে আসক্ততা ; ইত্যাদি*। 

গজ্ঞানিনঃ সাত্বিক] যে স্থ্য বৈরাগ্যাদি বিভূষিতঃ। 
ব্দ্ষৈক্য-মননে নিষ্ঠাঃ স্বাশ্রমাচার-তানুরাঃ॥৮ (&) 

_-মাত্বিক জ্ঞানী বৈরাগ্যাদিযুক্ত, জীব ব্রহ্মের প্রক্যে মনন পরায়ণ ও স্বাশ্রমের 

আচারে নিষ্ঠঠ। 

ও তৎসৎ ও ॥ 



বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদ (২) * 
শ্রীবটকষ ঘোষ 

পূর্বপক্ষী (৫৬২ সংখ্যক কারিকায় ) বলিয়াছিলেন যে হুক্ম পরমাণু হইতে পৃথক্ 

কোন অবয়বী পদার্থ ন! থাকিলে বৃক্ষাদি দেখাই যাইত না। বৌদ্ধ এখন বৈশেষিকেরই 
এই কথা হুইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে ইহা স্বীকার করিলে পরমাণুই অসিদ্ধ 
হইয়া পড়ে। কারণ পরমাণু যদি অতীন্দ্রিয় হয় তবে বিশিষ্ট অবস্থাতেই বা তাহা ইন্দ্রিয়" 
গোচর হইবে কেন? যিনি বলেন যে পরমাণু নিত্য, তাহার প্রতি জিজ্ঞাস্য, নিত্যত্ববশতঃ 

পরমাগুতে যখন কোন অবস্থাতেই কোন বৈশিষ্ট্যের উত্তব হইতে পারে না তখন সর্বাবস্থাতেই তো! 
পরমাণু ইন্দ্রিয়াতীত থাকিবার কথা ! কিন্তু দেখা যায় যে £__ 

অন্টোন্তাভিসরাশ্চৈবং যে জাতা: পরমাণবঃ। 

নৈবাতীন্দ্রিয়ত! তেষামন্তানাং গোচরত্বতঃ ॥ ৫৮৪ ॥ 
অর্থাৎ, যে-সকল পরমাণু পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া (বুক্ষাদির স্থষ্টি করিয়া থাকে ) তাহারা 

অতীন্দ্রিয় নহে, কারণ অপরে তাহা! অন্ৃতব করিতে পারে ।-_বৈশেষিক কিন্তু বলিতে 

পারেন যে তাহাদের পরমাণু একটির পর একটি পৃথক ভাবে অবস্থিত; সেই পুথক্রূপে 
যখন পরমাণু পরিলক্ষিত হয় না তখন পরমাণুর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। 
ইহার উত্তর ঃ-- 

পৌর্বাপর্যবিবেকেন যদ্য প্েষামলক্ষণম্। 
তথাপ্যধ্যক্ষতাহবাধ] পাঁনকাদাবিব স্থিত! ॥ ৫৮৬ ॥ 

এই কারিকাটি অন্পষ্ট;) কমলশীলের টিপ্ননী হইতে বুঝা যায় যে তিনিও এটির সম্বন্ধে 
নিঃসন্দিগ্রচিত্ত হইতে পারেন নাই। কারিকাটির ভাবার্থ কিন্তু এই অশ্পষ্টত্ব সত্বেও বুঝিতে 
পারা যাঁয়। বৌদ্ধ এখানে বলিতেছেন যে অরথাবলী ক্রমানুযায়ী পৃথক পৃথক পরিদৃষ্ট না 

হইলেও তাহাদের প্রত্যক্ষত। না হউক অধ্যক্ষতা (65118101115 0 709105001 ) অসম্ভব 

হইবার কারণ নাই। পানক (1) প্রভৃতি মিশ্র দ্রব্যে পরমাথুগুলি পৃথকৃতাবেই দেখ! যায়) 
এবং সেখানে অবয়ব হইতে পৃথক কোন অবয়বীর অস্তিত্ব নাই, কারণ বিবিধ বিজাতীয় 
পদার্থের সমবায়েই সেখানে দ্রব্যের উৎপত্তি (বিজাতীয়ানাং দ্রব্যারন্তকত্বাৎ)। পরমাথু 
হইতে অবয়বী অভিন্ন হইলে সংযোগোৎপনন বস্তুর দৃষ্ঠত্ব কখনই সম্ভব হুইত না, কারণ 
সেই সংযোগের যাহা আশ্রয় সেই পরমাধুই অদৃশ্য ( অনৃষটায়ত্বাৎ)। সংযোগী পদার্থ- 
গুলির একটিও বদি অনৃশ্ঠ হয় তবে সংযোগ আর দেখা যায় লা) অথচ বৈশেষিক বলিতে 

ক. স৪১০০।) 9850 11011101 761109121.6000168 56০00 56165 1৭০, 2, 
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চাছেন যে সংযোগী অ্থাবলীর প্রত্যেকটি অনৃস্তঠ হইলেও সংযোগরপ দ্রব্য দেখা যাইবে! 
গ্রক্কৃত কথা এই যে বস্তর প্রত্যক্ষতাই অসিন্ধ। যে-বস্তর যে-অংশটুকু অন্তান্ত বস্ত হইতে 
যে-পরিমাণে পৃথক (ব্যাবৃত্তি) করাযায় সেই বস্ত কেবল সেই পরিমাণেই প্রত্যক্ষ হইতে 

পারে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে কোন বন্তকেই অপর সকল বস্তু হইতে সকল বিষয়ে 
সম্পূর্ণভাবে 619178015 করা যায় না।__বৈশেষিক কিন্তু বলিতেছেন, বস্ত নিরংশ এবং 

পূর্ণভাবেই তাহ? প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া! থাকে? দ্থুতরাং প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্ত সম্বন্ধে যে নিশ্চয় জ্ঞান 
হইতে পারে না একথা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। ইহার উত্তর £- 

অকল্পনাক্ষগম্যেইপি নিরংশেত্র্থন্ত লক্ষণে । 

যড়্েদব্যবসায়েস্তি কারণং স প্রতীয়তে ॥ ৫৮৮ ॥ 
অর্থাৎ, বস্ত নিরংশ হওয়ায় যদিও তাহা অকল্পন ( অর্থাৎ নির্বিকল্প ইন্জরিয়জ্ঞানের গ্রাহা ) তথাপি 

তাহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে নিশ্য়জ্ঞান জন্মায় তাহাই হইল বস্তর প্রত্যছনের কারণ। 

কেবলমাত্র অনুভব হইতে কখনও নিশ্চয়জ্ঞান জন্মিতে পারে না/_সেজন্য অভ্যাস, প্রত্যাসত্তি 
প্রভৃতিরও প্রয়োজন। আমর] কেবলমাত্র তর্কের অনুরোধে পরমাণু ও বাহ্ার্থ স্বীকার 

করিয়া লইয়া এই কথা বলিতেছি। বিজ্ঞানবাদী প্রকৃতপক্ষে নীলাদি বাহার্থের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ 

স্বীকার করেন না, কারণ স্বপ্নে প্রকৃত খাহ্ার্থ ব্যতিরেকেও নীলাদির প্রতিভা (11185100 ) 

সম্ভব হওয়ায় বাহার্থের বন্তত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। 
বৈশেষিক এইবার বলিতেছেন, অবয়বী যদি নাথাকে তবে বহু পরমাণুর স্থলে 

লোকে 'একটি” পর্বত দেখিতে পায় কিরূপে? ইহার উত্তর £-_ 
সমানজালাসংভূতের্যথ! দীপেন বিভ্রমঃ | 

নৈরন্তর্যস্থিতানেকনুল্বিতৌ তখৈকধা ॥ ৫৮৯ ॥ 
অর্থাৎ, একই প্রকারের অসংখ্য অগ্নিশিখা ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইবার ফলে যেরূপ একটি অচঞ্চল 
দীপশিখার বিভ্রম জন্মায়, ঠিক সেইরূপেই অমংখ্য হুক্্ম পরমাণুর আনন্তর্যের ফলে পর্বতাদি 
স্থল পদার্থের “একত্ব' বিষয়ক বিভ্রম জঙ্মিয়া থাকে ।--ইহাও অবশ্ত বিজ্ঞানবাদীর নিজের কথা 
নহে, যদিও বিজ্ঞানবাদের অত্যুদয়ের পূর্বেই (যথা লঙ্কাবতারহত্রে ) বৌদ্ধদর্শনে এই দীপশিখার 
দৃষ্টান্ত ব্যবত হইয়াছে দেখ! যায়। বিজ্ঞানবাদীর এখানে দেখানর উদ্দেশ্য যে অবয়বী 
থাকিলেই যে বৈশেষিকের মত অবয়বও স্বীকার করিতে হইবে তাহা! নহে। বিজ্ঞানবাদীর 
নিজের মতে অবশ্ত অবয়ব ও অবয়বী ছুইই মায়িক। 

বৌদ্ধ এইবার পুর্বপক্গীকে দেখাইয়! দিতেছেন তাহার কিরূপ আপত্তি উত্থাপন করা 
উচিত ( পরং চোদয়িতুং শিক্ষয়তি ) :- 

এতাবস্ত, তবেদত্র কথমেষাং ন নিশ্চয়ে। 
নীলাদিপরমাধুনামাকার ইতি গম্যতে ॥ ৫৯১ ॥ 
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তদপ্যকারণং যন্মানৈব জ্ঞানমগোচরম্। 

নচৈকস্থৃলবিষয়ং স্থৌল্যৈকত্ববিরোধতঃ ॥ ৫৯৩।। 
কমলশীল এই অল্পষ্ট কারিকাদ্বয়ের যে-ব্যাখ্যা করিরাছেন তাহাও অস্পষ্ট :--পরমাণুগত 

নীলাদি যে পরমাণু হইতে পুথকৃভাবে উপলব্ধ হয় না! তাহার কারণ স্বরূপ ইহা বল! যায় ন 
যে পরমাথুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয় না (বিবেকেনালক্ষণম্), কারণ পরমাণু ও 

নীলাদির ভেদজ্ঞানের নিশ্চয়তা অন্ত উপায়েও উৎপন্ন হইতে পারে। এবং এই জ্ঞান যে 
নিবিষয় তাহা! বহিরর্থবাদী ( নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক ) কখনই বলিতে পারেন না, কারণ 
তাহ! হুইলে তীহাদ্দেরও বিজ্ঞানমাত্রতা স্বীকার করা হইবে। এখন বিজ্ঞানের বিষয় এই 

রূপাদি বাহা স্লাকারে প্রতিভাত হয় তাহা এক না অনেক? এবং এক হইলে তাহ! 
অবয়বসংযোগে আরব কি না (50:10560. ০1173 ০:20)? একসঙ্গে তাহা কখনই 

এক ও অনেক উভয়ই হইতে পারে না কারণ তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কেন ? 
তাহার উত্তর $-- 

পু স্থলন্তৈকম্বভাবত্বে মক্ষিকাপদমাত্রতঃ | 
পিধানে পিহিতং সর্বমাসজ্যেতাবিতাগতঃ ॥ ৫৯৩ ॥ 

রক্তে বা ভাগ একন্সিন্ সর্বং রজ্যেত রক্তব্থ। 

বিরুদ্ধধর্মতাবে বা নানাত্বমনূষজ্যতে ॥ ৫৯৪ ॥ 

অর্থাৎ সথলপদার্থ যদি একস্বভাব (1116119102119 911111191) হয় তাহা হইলে 

একটি মক্ষিকার পদদ্ধারা৷ সেই স্থুলপদার্থের অতি সামান্ত অংশ আবুত হইলেই তাহার 

সমস্তটি আবৃত হুইয়৷ যাইবে, কারণ যাহা সর্বতোভাবে একম্বভাব তাহার এক অংশ আবৃত 
এবং অপর এক অংশ অনাবুত কখনও হইতে পারে না। এবং বিরুদ্ধ ধর্মের অভিসঞ্চার 

সর্বতোভাৰে একন্বতাৰ কোন বস্ততে সম্ভব না হওয়ায় এই প্রকার বস্তর অতি ক্ষুদ্রাংশ রঞ্জিত 

হইলেই সমস্ত বস্তরটি রঞ্রিত হইতে বাঁধ্য! একস্বতাৰ বস্ততে বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস কখনই 
সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বব্রক্গাগুকেই একটিমাত্র বস্তু বলিয়া 
স্বীকার করিতে বাধা কি? আর ইহ! ষে প্রত্যক্ষবিকদ্ধ তাঁহাও সুস্পষ্ট, কারণ কোথাও 

দেখা যায়না যে বস্তর একাংশের আবরণেই সমগ্র বস্তরটি আবৃত হুইয় যাইতেছে। গ্ুতরাং 
বস্তর একত্ব কোন দিক হইতেই সমর্থন করা যায় না। অতএব সংযোগজ বস্ত অসিদ্ধ। 

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, “একই বস্ততে যখন কোন প্রকার ভেদ সম্ভব নহে তখন 
(“রক্তে বা ভাগ একক্সিন্ সর্বং রজ্যেত' এই প্রকার বাক্যে) সর্ব-শবের প্রয়োগ কখনও যুক্তিযুক্ত 

হইতে পারে না”, (কারণ যেখানে অংশ বাঁ ভাগের সম্ভাবনা! আছে সেখানেই কেবল 
সর্বশব প্রয়োগের সার্থকতা আছে )। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বল! হুইয়াছে £_- 

নন চৈকম্বভাবত্বাৎ সর্বশবোইন্র কিংকৃতঃ। 

স হনেকার্থবিষয়ে! নানাত্াবয়বী ন চ॥ ৫৯৫ ॥ 

৪১.৮৩ 
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বৈশেষিক এখানে বিজ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন যে তাহার মতে বস্ত 

যখন একস্বভাব (প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব ভাব ) তখন তাহার পক্ষে সর্ব-শব্ধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, 
কারণ এই শব সর্বত্র বিবিধার্থের জ্ঞাপক।- ইহার উত্তরে বল! হইতেছে £-- 

নম্ন যে লৌকতঃ সিদ্ধা বাসোদেহনগাদয়ঃ | 

ত এবাবয়বিত্বেন তবস্তিকপবণিতাঃ ॥ ৫৯৬॥ 
রক্তং বাসোইখিলং সর্বং নিঃশেষং নিখিলং তথা । 

তত্রেচ্ছামাত্রসংভূতমিতি সর্বে প্রযুঞ্জতে ॥ ৫ন৭ ॥ 

তথাবিধবিবক্ষায়ামম্মাভিরপি বণ্যতে। 

সর্বং স্তাদ্রক্তমিত্যাদি নিনিবন্ধা হি বাঁচকাঁঃ ॥ ৫৯৮ ॥ 
অর্থাৎ, লোকপ্রসিদ্ধ বস্ত্র, দেহ, পর্বত প্রভৃতিকেই আপনারা (5 বৈশেবিকগণ ) 

অবয়বী বলিয়া থাকেন; এবং সেই বন্ত্রাদিকেই আপনারা রক্ত, অখিল, সর্ব প্রভৃতি 

বিশেষণদ্বারা অভিহিত করেন। এই সকল শবেের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। শবগ্রযোক্তা যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন-_ইহা ম্মরণ করিয়াই আমর] বিবক্ষাবশে 
বলিয়! থাকি “সর্বং স্তাদ্রক্তং” ইত্যার্দি। এই গ্রকারের শব্দগ্রয়োগ হইতে কিছুই অনুমান 

করা যায়না। উপরস্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই প্রকারের আপত্তি আপনাদের 

বিরুদ্ধেই প্রযুজ্য, ধাহারা স্থুলবন্তর একত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; আমরা তাহা! আদৌ 
স্বীকার করি না। 

অনুবর্তী কারিকায় শীস্তরক্ষিত শঙ্করশ্ব/মী নামক এক বিরুদ্ধপক্ষীয় দার্শনিকের 

মত উদ্ধত করিয়াছেন ৫ 
নন্নু চাব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ সংযোগন্ত ন রক্ততা। 

সর্বস্তাসজ্যতে নাঁপি স্বমাবৃতমীক্ষ্যতে ॥ ৬০০ ॥ 

অর্থাৎ, সংযোগ যেহেতু অব্যাপ্যবৃত্তি (:70/-০011160:)0) সেইজন্য বন্তের একাংশ 

রঞ্জিত হইলেই যে তাহার সমন্তটি রঞ্জিত হইয়া যাইবে তাহা বলা যায় না, এবং সেই 
জন্ঠই শরীরের একদেশ আবৃত হইলেই সমগ্র শরীর আবৃত হইবারও কারণ নাই।- 
কারিকাটির মধ্যে “অব্যাপ্যবৃত্তি” কথাটিই লক্ষণীয়। ইহার দ্বার! বুঝাইতেছে যে সংযোগস্লে 

সংযোগী বস্তদ্বয়ের প্রত্যেকটিই যে অপরটির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য তাহা 

নহে ।--কিস্ত শঙ্করত্বামীর এই কথ! ঠিক নহে, কারণ £-- 

ননু চানংশকে দ্রব্যে কিমব্যাপ্ং ব্যবস্থিতম্। 

স্বূপং তদবস্থানে ভেদঃ সিদ্ধোইতএব বা || ৬*১।| 

বহদেশস্থিতিস্তেন নৈবৈকল্সিন্ কৃতাম্পদ]। 

ততঃ সিদ্ধ! পটাদীনামগুভ্যোইনেকরূপতা || ৬৯২ ॥ 

অর্থাৎ দ্রব্য যদি নিরংশ হয় তবে সংষোগস্থলে তাহার কিছুমাত্রও অব্যাপ্ত 
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থাকিতে পারে কি? যদ্দি থাকে তবে তর্দ্বারাই দ্রব্যের ভেদ সিদ্ধ হইয়া! যাইবে এবং 

তখন আর তাহাকে নিরংশ বলা শাইবে না। সেইরূপ যে-দ্রব্য এক তাহার কখনও 

একসঙ্গে একাধিক দেশে অবস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। স্থতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে 

পটাদি রূপতঃ অর্থীবলী হইতে পৃথকৃ।-কমলশীল এই কারিকাদ্য়ের ব্যাখ্যাসম্পর্কে অনেক 
কথার অবতা'রণ! করিয়াছেন £- 

যদি পটাদি একাত্মক দ্রব্য হয় তবে তাহাতে কষায়াদি বর্ণের দ্বার৷ অব্যাপ্ত এমন 

কি থাকিতে পারে যাহাতে বর্ণ ও বস্ত্রের সংযোগ অব্যাপ্তবৃত্তি (110%-09101151%) হইতে 

পারে? কোন অংশের অব্যাপ্তি স্বীকার করিলেই তেদ স্বীকার করা হইবে -যাহ! একাত্মক 

দ্রব্যে অসস্তভব। এবং দ্রব্য নিরংশ হওয়ায় ইহাঁও বল! চলিবে না যে তাহার প্রধানাংশ 
বর্ণাচ্ছাদদিত হুওয়াতেই সমগ্রটি রঞ্রিত হইয়। উঠিয়াছে। যদি বলা যায় যে বৃ বা অল্প 
অবয়বের সংগ্রহণের ফলেই স্থল ও সঙ্গের ভেদ উপস্থিত হয় তবে উত্তর, অবয়বই সে-ক্ষেত্রে 

স্থল অথবা সুম্ম হউক-অবয়বীর সহিত তাহার কি সম্পর্ক? আর অবয়বী যখন পূর্বপক্ষীর 

মতে নিরংশ তখন অবয়বের অল্প বা বহুত্ব নিবন্ধন কৌন প্রকারের বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব তাহাতে 

হওয়া উচিত নয় সত্ব বা স্ুগ্মত্ব এক্ষেত্রে সেই অবয়ব পরমাণুরই ধর্ম হওয়। উচিত । 

পূর্বপক্ষী যে বলেন সংযোগ অব্যাপ্বৃত্তি-_-এ-কথার অর্থ কি? এ-কথার অর্থ 

যদি ইহ! হয় যে সংযোগে দ্রব্যের সর্বাংশ ব্যাপ্ত হয় না তবে সেঅর্থ ঠিক নছে; কারণ 
এখানে প্পর্ব” বলিতে যে দ্রব্য” বুঝাইতে পারে না তাহা পূর্বেই দেখান হুইয়াছে। এই 
কথার দ্বারা ইহাও বুঝইতে পারে না যে আশ্রয়দ্রব্যের একাংশের মাত্র সংযোগ ঘটে, কারণ 

নিরংশ দ্রব্যের অংশ সম্তবই নহে । যদি বলা যায় প্গর্ব” বপ্তে এখানে অবয়বী দ্রব্যের সর্ব 

অবয়ব বুঝাইতেছে তবে উত্তর, সে-ক্ষেত্রে সমস্ত অবয়বগুলি রপ্ধিত হইলেও দ্রব্যটি অরক্ত থাকিবে, 
এবং ফলে একই সঙ্গে রক্ত ও অরক্তের অনুভব ঘটিবে। এ-ক্ষেত্রে কেবল “অবয়ব” ন| বলিয়! 

“অধয়বীর আরস্তভক অবয়ব” বলিলেও কোন লাঁঠ হুইবে না। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে অবয়ব 
বলিতে এখানে পরমাণু বুঝ|ইতেছে--তবে তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ পরমাণু অতীন্দ্রিয় 

হওয়ায় অন্বাশ্রিত সংযোগও অতীব্রিয় হইবে এবং তজ্জন্ত রক্তাদি বর্ণের অনুভব ঘটিবে 
না। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ব্যাপ্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা! হুইল অস্কুলির সহিত 
তাহার রূপের সম্বদন্ধের অন্রূপ,_যেখানে আশ্রয়ন্বরূপ সমস্ত অঙ্গুলিটির উপলব্ধি ব্যতিরেকে 
তাহার রূপের উপলব্ধি ঘটিতে পারে না, সুতরাং সংযে।গ অব্যাপ্তবৃত্তি বলিতে যাহা বুঝায় 
তাহা হইল এই যে কেধল আশ্রয়ের উপলব্ধির ফলেই যে সংযোগের উপলব্ধি ঘটিতে 
পারে তাহা নহে। কিন্তু পূর্বপঙ্গীর এ-কথা ঠিক নহে। শ্রাশ্রয়ের উপলব্ধি ব্যতীত 

ংযোগ কোথাঁও উপলব্ধ হয় না। ঘট ও পিশাচের সংযোগ কখনই দেখিতে পাওয়া যায় 

না, কারণ এই সংযোগের আশ্ররস্বপ্ূপ পিশাচ ও ঘটের মধ্যে ঘটটি দেখা যাইলেও পিশাচ 

কখন3 দেখা যায় না। আর পুর্বপক্গীর কথ! সত্য হইলে বন্তর আশ্রয়ের উপলব্ধি ব্যতিরেকে 
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বর্ণও কখনও দেখা যাইত না) অথাৎ সে-ক্ষেত্রে বর্ণও হইয়া পড়িত ব্যাপ্যবৃত্তি। পূর্বপক্ষী 

বলিতে পারেন, অরঞ্ত অবয়বসমূছে সমবেত দ্রব্যের অনুভূতি সম্ভব হইলেও সংযোগাত্মক 
বর্ণের উপলব্ধি তাহাতে ঘটে না; সুতরাং দ্রব্যের আশ্রয়ের উপলব্ধি হইলেও দ্রব্যটির 
উপলব্ধি না ঘটিতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক নহে। ইহা যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে 

যে-দ্রব্যে রক্ত এবং অরক্ত অবয়ব সমবেত হইয়াছে সেখানে অবয়বীর একত্ব বশতঃ বক্ত 
অবয়বেরও বর্ণোপলন্ধি না ঘটিতে পারিত, কারণ আশ্রয়ের উপলব্ধি সত্বেও বর্ণটি দৃষ্ট 
হইবার কারণ থাকিত না।-ন্ুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের যাহা বিষয় তাহা 
কখনও একরূপ হইতে পারে না ( নৈকরূপো বিষয়ে বুক্তঃ)। অপর দিকে) যাহার অস্তিত্ব 

আছে--এবং সেইজন্তই যাহা অনেকরূপ--তাহার ভেদ প্রকৃত পক্ষে পরমাথুসঞ্চয়ের ভেদ ভিন্ন 
আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ঘটাদির অস্তিত্ব ও 
পরমাণুর অস্তিত্বে কোন পার্থক্য নাই ( ঘটাদীনামণুরূপত1 ), এবং ইহা হইতে আরও সিদ্ধ 

হইল যে নীলাদদি পরমাথুবই আকার; পরমাণু হইতে পৃথক কোন সংযোগবস্ত স্বীকার করিবার 
কোন কারণ নাই।--এখানে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হুইবে যে বৌদ্ধ সংযোগন্দ্ব্য অস্বীকার 
করিতেছেন বলিয়াই যে তিনি পরমাণুবাদে বিশ্বাসবান্ তাঁচা নহে। বিজ্ঞানবাদী কেবল 

দেখাইতেছেন যে বৈশেষিকের পরমাণুবাদ স্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন 

গ্রকৃত সংযোগদ্রব্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। 

পূর্বপক্ষী (৫৬২ সংখ্যক কারিকায়) আপত্তি করিয়াছিলেন যে স্থলতর কোন সংযোগ 
পদার্থ না থাকিলে “অণু” শবের ব্যবহারই সম্ভব হইত না। এই আপত্তি বৌদ্ধ এই এক 
কথ! বলিয়াই সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন যে নামের সহিত বস্তুর কোন সম্বন্ধই নাইনিগুপ 
ঈশ্বরের প্রতিও যে লোকে নামসঙ্কেত করিয়া থাকে তাহ।ই ইহার প্রমাণ ( যদ্বন্িবিত্েংগী- 
শ্বরশ্রুতিঃ)। 

এইরূপে সাঁধারণ ভাবে অবয়বের দ্বারা আরদ্ধ বা অনারন্ধ কোন প্রকার স্থূল বস্তরই 
যে অস্তিত্ব সম্ভব নয় তাহা! প্রমাণ করিয়া শাস্তরক্ষিত সেই উদ্দেশ্তেই টনয়ায়িক সুলভ আরও 

কতকগুলি হুক্মতর যুক্তির অবতারণ! করিয়াছেন। কিন্তু বাহুণ্যভয়ে সেগুলির আলোচনা 

হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে হইবে। মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যেতকরের বিরুদ্ধে শাস্তরক্ষিত 
যাহা! বলিয়াছেন তাহার কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন | উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে অবয়ব 

ও অবয়বী বলিতে আশ্রিত ও আশ্রয় তিন্ন আর কিছু বুঝায় না, এবং এই আশ্রিত তাবের 

নামই হইল সমবায়। শ্রান্তরক্ষিত এতদুত্তরে বলিতেছেন £_- 

সমবায়াত্বিক! বৃত্তিস্তম্ত তেঘিতি চেরনু। 

তন্তামপি বিচারোহয়ং কোপেনৈৰ প্রধাবতি ॥ ৬১২॥ 
অর্থাৎ, যদি বল! যাঁয় যে অবয়বে অবয়বীর বৃত্তি (520515657০৩ ) সমবায়াত্মক মাত্র তাহা 

হইলেও বৈশেষিকের বিরুদ্ধে পূর্বযুক্তি আরও খরতর তাবেই প্রযুক্ত হইতে পারিবে। 



শ্রাবগ, ১৩৪৭ ] বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাঁদ ৭২৫ 

কারণ তখনও জিজ্ঞাসা করা যাইবে, অবয়বী একটি অবয়বে যে-ভাবে সমবেত থাঁকে 

অপরাপর অবয়বেও সেইভাবেই সমবেত থাকে কি? এই প্রশ্ন বিপক্ষবাদীর যুক্তিকে 

কিরূপে ধ্বংস করিবে তাহা! কমলশীলের অপরূপ ভাষা হইতেই বুঝা যায় ঃ_.কুমতির চিত- 
দোষজালমসহমানকোপাদিবাভিধাবতি | 

এইরূপে বিপক্ষীয় আরও কয়েকটি অনুরূপ যুক্তি অনুরূপ পন্থায় সমালোচনা করিয়! 
শান্তরক্ষিত পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে বৈশেষিকী নব দ্রব্যের প্রথম চারিটির (ক্ষিতি, 

অপ, তেজ, মরুৎ) অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাঁয় না, ক।রণ অবয়বীপদার্থ স্বীকার করিলেও তাহ! 

ক্ষিত্যাদি অবয়ব হইতে সিদ্ধ হয় না। আত্মাখ্য দ্রব্যের বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা 
হইয়াছে সুতরাং সে মন্বন্ধেও কিছু বলিবার নাই। বাকি রহিল আকাশ, কাল, দিক্ ও মন। 
এখন আকাশ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষীর মত জ্ঞাপন করিবার জন্য বলা হইতেছে £- 

সমাশ্রিতাঃ কচিচ্ছব্বা বিনাশিত্বাদিহেতুতঃ | 

ঘটদীপাদিবত্তচ্চ কলি ব্যোম ভবিষ্যত ॥ ৬২২ ॥ 

অর্থাৎ, শব্দ যখন ঘট, দীপ প্রভৃতির স্তায় বিনাশিত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট তখন তাহাও ঘটাদির 

হায় অপর' কিছুব আশ্রিত হইতে বাধ্য। পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি পঞ্জিকায় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত 
হইয়ছে £_আকাশ নামে নিত্য এবং অদ্বয় এক দ্রব্য আছেই? এই দ্রব্যের লিক্ষ (01180) 

অথবা গুণ হইল শব্দ এবং শব্দের আশ্রয় হল আকাশ। ক্ষিত্যাদি দ্রব্যচতুষ্ট় এই শবের 
আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ শবে ক্ষিত্যাদির গুণ অবতর্মান। কিরূপে বুঝা যায় যে 
শবে ক্ষিত্যাদির গুণ অবত'মান? উত্তর £__শব প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার কারণে কোন 

বৈশিষ্ট্যোত্পত্তি দেখা যায় না (অকারণগুণপূর্বকত্বাৎ ), দ্রব্য যৃতকাল স্থায়ী হয় শন্ব ততকাল 
স্থায়ী হয়না (অযাবদ্দব্যভাবিত্বাৎ)); এবং শব্দ তাহার আশ্রয় হইতে অন্থাপ্রও উপলব্ধ 

হইয়া থাকে (আশ্রয়াদন্যত্রোপলন্বেশ্চ )।  ম্পর্শবৎ দ্রব্গুলির গুণ কিন্তু অন্তরপ। শবে 
আত্মার গুণও অবতণান, কারণ শব্ধ বাহোন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ আত্মা কেবল 

স্ব-আত্মার ঘবারাই উপলব্ধ হইতে পারে, শব্দ কিন্ধ অপরাত্মার ্বরাও উপলব্ধ হয় ( আত্মাস্তর- 

গ্রাহ্ত্বৎ); আত্মা অহংবুদ্ধি হইতে অতিন্ন, কিন্ধু শব্ধ অহংকার হইতে পৃথক্। শবের 

এই সকল গুণ আত্মার সুখাদি গুণ হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্্। শব হইল শ্রোত্রগ্রাহথ) সুতরাং 
তাহ! দিক্, কাল ও মনের বিষয় হইতে পারে না। স্থতরাং “পারিশেষ্যাৎ” (5 6: 

01:90955 ০1 61317119101) ) স্বীকার করিতে হইবে যে শব্ধ হইল আকাশেরই গুণ। 

আকাশের একমাত্র লিঙ্গ (11170765) হইল শবা, সুতরাং আকাশ অদ্য় ও একরূপ ; 

যেহেতু আকাশের গুণ সর্বত্রই উপলব্ধি করা যায়, গেইহেতু আকাশ হইল বিভু (৪1- 

0৩94328 )) এই বিভৃত্ববশতঃ_-এবং যেহেতু আকাশ অপর কিছুর আশ্রিত নহে সেই" 
ছেতু--আকাশ হইল ভ্রব্য*) এবং যেহেতু আকাশ কাহারও স্ষ্ট নহে সেইহেতু তাহা নিত্য। 

* ধরিয়া লইতেছি যে মুদ্রিত পুপ্তকে 'বিভুগণব্ধাত-এর পরবর্তী পূর্চ্ছেটি ছাপার তুল। 



৭২৬ ্ীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

আকাশ সম্বন্ধে বৈশেষিকের বক্তব্য এখানে অল্পকথায় জুন্দরভাবে ব্যক্ত হুইয়াছে। 
কাল সম্বন্ধে বৈশেষিকী মতও শান্তরক্ষিত পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া উপস্থিত করিয়াছেন £-- 

আদিত্যাদিক্রিয়া্রব্যব্যতিরেকনিবন্ধনম্। 

পরাপরংদিবিজ্ঞানং ঘটাদিপ্রত্যয়ো যথা ॥ ৬২৩ || 

বলীপলিতকা্রশ্ঠগত্যাদিপ্রত্যয়াদিদম্। 

যতে। বিলক্ষণং হেতুঃ স চ কালঃ কিলেষাতে ॥ ৬২৪ ॥ 1 

অর্থাৎ, পূর্বাপবাদির যে বিজ্ঞান জন্মায় তাহার তিত্বি (নিবন্ধন), ঘটাদি প্রত্যয়ের ভিত্তির 
যায়, হূর্যপ্রতৃতি ক্রিয়াদ্রব্য হইতে নিশ্চয়ই পথকৃ) কারণ পূর্বাপরাদির বিজ্ঞান বলীপলিতাদির 

প্রত্যয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই পূর্বাপরাদির বিজ্ঞানের যাহা হেতু তাহাই হইল 
কাল।--কমলশীল টিগপ্লনীতে বলিয়াছেন যে বলীপলিতািই হুইল ক্রিয়াদ্রব্য। কারিকাগ্ন 
যে হেতুর কথা বলা হইয়াছে তাহা কাল ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। পূর্বাপরাদির 
বিজ্ঞান দেশজন্য (৫119 10 1119 5619৩ 01 528০9) হইতে পারে না, করণ বৃদ্ধ পিত। পুঝজের 

পশ্চাতে অবস্থিত থাকিলে বলা হয় যে পিতা পুত্রের “পর” অবস্থিত রহিয়াছেন, (কিন্তু 

কালতঃ পিতা পুত্রের পশ্চাতে থাকায় বলা হয় «পূর্বে”)। বলীপলিতাদি হইতে যে 

পূর্বাপরের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে ন! তাহ বলাই বাহুল্য, কারণ বলীপলিতাদির প্রত্যয় 

ও পূর্বাপরের প্রত্যয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন ক্রিয়া হইতেও যে পূর্বাপরের জ্ঞান জন্মায় 
তাহাও নহে, কারণ এই জ্ঞান ক্রিয়ার জ্ঞ!ন হইতে পৃথক | এইঅন্তই বৈশেষিকস্থত্রে বলা 
হইয়াছে--“অপরং পরং ধুগপদধুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিগ্জানি”গ। আকাশের যে-ভাঁবে 

একত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয় কালেরও তাহাই হইবে ।-_-ইহ।ই হইল কালপ্রমাপক বৈশেষিকী 
যুক্তি। দিক্ (51906) ও মন প্রমাণের জন্য বৈশেষিক যাহা বলিয়া থাকেন 

তাহা এই ৫. 

পূর্বাপর! দিবুদ্ধিত্যে দিগেবমন্মীয়তে। 
ক্রমেণ জ্ঞানঙজাত্য। চ মনগোহ্নুমিতির্সতা ॥ ৬২৫ ॥ 

চক্ষুরাদিধিভিন্নং চ কারণং সমপেক্ষতে। 

ক্রমেণ জাত রূপাদিপ্রতিপত্তী রথাদিবৎ ॥ ৬২৬ ॥ 

অর্থাৎ, একটি মুত দ্রব্য হইতে আরম্ত করিয়া! অপরাপর মুত ভ্রব্য সম্বন্ধে যে 

বুদ্ধি বশতঃ বলা যাইতে পারে যে সেগুলি উত্তরস্থ, দক্ষিণস্থ ইত্যাদি (দশ দিক 1)-- 
সেই বুদ্ধি হইতেই দিক্ অনুমিত হয়) আর চিত্তে ক্রমানুযায়ী যে শ্বিধ জ্ঞানের সঞ্চার হয় 
তাহ! হইতেই মনের অনুমান, কারণ এই প্রকারের জ্ঞানসঞ্চার চক্ষরাদি হইতে বিভিন্ন 
কোন কারণ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। বাস্তবিক রথাদির গ্ভার রূপাদ্ির গ্রতিপত্তি 

1 কারিকাদ্বয়ের অন্থয় হইবে এইরূপ £-যৎ পরাপরাদিবিজ্ঞানং তদাদিত্যাদিব্যতিরিক্তপদার্ঘনিবন্ধনম্, বলী 

পলিতা দিপ্রতায়বিলক্ষণত্বাৎ, ঘটাপিপ্রত্যয়বৎ। 
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(80152525105 ) যে ক্রমিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবিধ ইন্দ্রিয়ের গ্রহ) খিবিধ বস্তর 

সনিকর্ষ সত্বেও দেখা যায় যে বস্বাবলী একটির পর একটি করিয়াই উপলব্ধ হুইতেছে। ইহা! 
হইতেই বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয়াবলীর পশ্চাতে অপর কোন এক শক্তি আছে যাহার সান্নিধ্যের 

উপরেই ইন্্রিয়ের ভাবগ্রহণের ক্ষমতা নির্ভর করে। এই শক্তিই হইল মন। বৈশেধিকস্ৃত্রে 
বল! হইয়াছে “্ধুগপ্জস্ঞানা মুৎপত্তির্মনসে! লিঙ্গম্” ।--বৌদ্ধ এইবার উত্তর করিতেছেন £-_. 

উপাত্তাদিমহাভূতহেতুত্বাঙ্গীকৃতেধবনেঃ। 

' সিদ্ধ! এবাশ্রিতাঃ শব্বান্তেঘিত্যাদ্যমসাধনম্ ॥ ৬২৭ ॥ 

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যদি সাঁধারণতাবেই বলিতে চাহেন যে শব্ধ অপর কিছুর আশ্রিত তাহ! হইলে 
আমীদের সহিত কোন বিরোধ নাই, কারণ আমরাও বলি যে শবের হেতু হইল মহাভ্ত; 

যে মহাভূতাবলীর কতকগুলি বাস্তবিক উতয়পক্ষের দ্বারাই স্বীকৃত হইয়া থাকে *| শব 

হইল এই তৃতাবলীর কার্য, স্তরাং তাহাদেরই আশ্রিত।- বৌদ্ধ যে মহাভূত ম্বীকার 
করিয়া থাকেন তাহা অবশ্ত চিত্তচৈত্ত (261621 0116110776700) রূপে ( চিত্ত চৈতেঃ 

স্বীকৃতানি)। কিন্তু বৈশেষিক যদি শব্ষের কোন বিশিষ্ট প্রকারের আশ্রিতত্ব প্রমাণ করিতে 
চাঁছেন এবং বলেন যে শব্দের আশ্রয় হইল অমুত নিত্য, অদ্বয় ও বিভূ, তাহা হইলে কিন্ত 

যথাযুক্ত দৃষ্টান্তের অতাববশতঃ তাহার হেতু অনৈকান্তিক হইয়া পড়িবে। তাহার উপর 
আরও বিবেচ্য, শ্রোত্র যখন পূর্বপঞ্ষীর মতে আকাশাত্মক এবং আকাশও যখন এক, তখন 
সর্বপ্রকার শববই সর্বত্র শ্রুত হওয়। উচিত) আকাশ যখন নিবিতাগ তখন «এইটি আমার 
শ্রোত্র” “টি অপরের”--এই প্রকারের ভেদবুদ্ধি থাক] সম্ভব নয়। পূর্বপক্ষী একথাও বলিতে 
পরিবেন না বে অৃষ্টের বিধান অনুসারে আকাশের যে অংশটুকু শ্রোত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
হয ব্যক্তিবিশেষ কেবল সেই অংশটুকুর শব্দই শুনিতে পায়; কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন 
যে আকাশ হইল নিরংশ। আর কাল্পনিক অংশবিভাগ করিলেই যে তদনুরূপ অর্থক্রিয়ারও 

উৎপত্তি হয় তাঁহ] নহে, _জলকে অনল বলিলেই কি জল জলিতে থাকে? 
কাল ও দিক্ স্বীকার করিতে না পারার আরও বহুবিধ কারণ আছে ৪ 

বিশিষ্টসময়োডূতমনস্কারনিবন্ধানম্। 
পরাপরাদিবিজ্ঞানং ন কালান্ন দিশশ্চ তৎ ॥ ৬২৯ || 

নিরংশৈকস্বতাবতীৎ পৌাপর্যাদ্যসস্তবঃ। 
তয়োঃ সংবদ্ধিতেদাচ্ছেদেখং তৌ নিক্ষলৌ নন ॥ ৬৩০ || 

অর্থাৎ, পূর্বাপরের জ্ঞান কাল বা দিক্ কিছুর উপরেই নির্ভর করেনা ; বিশিষ্ট 
লোকব্যবহার হইতে যে বিশেষ মনোবৃত্তির উদয় হয় তাহা হইতেই এই প্রকার বুদ্ধির 
উৎপত্তি। কাল ও দিক্ যখন নিরংশ ও একাত্মক তখন তাহাতে পৌর্বাপর্যাদ্দির বুদ্ধি 

পিপি শাপিপশীশ শিপ | উপ্পীশীশ স 

* বৌধধগণ পৃথী, অপ. তেজস্ এবং ঈরণ-__এই চারিটি মহাভূত ্বীকার করিতেন (9%০86:১৪:28, 
০6081 69210296101 ০1 30060171510, 0. 99)1 
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অন্মিতে পারে না। আর যদি বল যায় যে কাল ও দিকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্ত 

হইতেই এই পৌবপর্যের জ্ঞান জন্মায়-_-তাহ] হইলে কাল ও দিক্ স্বয়ং নিক্ষল হইয়া! পড়িবে। 
এখানে কাল ও দিকের সহিত সন্বদ্ধবিশিষ্ট বস্ত বলিতে বুঝাইতেছে প্রদীপ, শরীর প্রভৃতি বাহ্ 

ও আধ্যাত্মিক পদার্থ | পূর্বপক্গী বলিতে চাছেন যে এই সকল পদার্থের সম্ব্থে 

যখন পূর্বাপরাদি জ্ঞান সম্ভব তখন তাহা হইতে দিক ও কাল সম্বন্ধেও সেই জ্ঞান 
জন্মিতে পারে। বৌদ্ধ ইহাতে বলিতেছেন যে তাহাই যদি হয় তবে দিক্ ও কাল স্বীকার করার 
কোন হেতুই থাকিবে না। কারণ যে-সকল অর্থক্রিয়ার জন্ঠ দিক্ ও কাল স্বীকার কর] যাইতে 
পারে তাহা যদি দক্কালসম্বন্ধী অপর বস্ত হইতেই নিষ্পার্দিত হইয়া যায় তবে দিক ও কাল 
স্বীকার করা হইবে কেন? 

মন মন্বন্বেও বৌদ্বের বক্তব্য, সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান।বলীর কারণমাত্রপূপে তাহারাও 

মন শ্বীকার করিতে গ্রস্তত ৫ 

চক্ষুরাদ্যতিরিক্তং তু মনো ইক্ম।ভিরপীষ্যাতে। 
যাম্নস্তরোডূত প্রত্যয়ো যে! হি তন্মনঃ || ৬৩১ || 

নিত্যে তু মনসি প্রাপ্তাঃ প্রত্যয়াঃ যৌগপদ্যতঃ। 
তেন হেতুরিহ প্রোক্তো ভবতীষ্ট বিঘাতকৃত.॥ ৬৩২ ॥ 

অর্থাৎ, চক্ষুরাদি হইতে পুথক্ একটি মন আমরাও দ্বীকার করিয়া! থাকি, কারণ 
ষড়িক্জ্রিয়ের অনন্তর যে প্রত্যয় উৎপন্ন হয় তাহাই হইল মন। কিন্তু এই মন যদি নিত্য হয়__ 

যাহ পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন--তাহা হইতে সমস্ত প্রত্যয় (০০৪7160%3 ) যুগপৎ ঘটিবে, কারণ 

যাহা নিত্য তাহা! সর্বতোভ।বে স্বতন্ত্র হওয়ায় তাহার সমস্ত কার্য একসঙ্গেই ঘটতে বাধা । অথচ 
যুগপৎ বিবিধ জ্ঞীনের উৎপত্তি হয় ন' দেখিয়াই বৈশেষিক মনের অনুমান করিয়া থাকেন। 

সুতরাং মনের নিত্যত্ প্রমাণিত হইলে বৈশেষিকের নিজেরই ইষ্টহানি ঘটিবে। পূর্বপক্ষীর 
প্রদর্শিত হেতুর এই বিরুদ্ধতা আরও তীক্ষতাবে দেখাইয়া! দিবার জন্ত শীস্তরক্ষিত পরিহাসচ্ছলে 
বলিতেছেন £-- | 

সৌগতাপরনির্দিষ্টমনঃসংসিদ্ধযসিদ্ধয়ে | 
সাকারমন্তথাবৃত্তং মন্তে হত্রমিদং কৃত ম্।| ৬৩৩ |। 

অর্থাৎ মনের প্রমাণরূপে স্ায়হৃত্রকার যাহ] বলিয়াছেন তাহা এতই অপঙ্গত যে মনে হয় 
তদ্িঝয়ক কুত্রে একটি অ-কাঁর যোগ করিয়া পাঠই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্ত ছিল।--মন সম্বন্ধে 

গৌতমীয় হ্ত্র হইল “যুগপজ, জ্ঞানানুৎপত্তির্ননসো লিঙ্গম্*। শীস্তরক্ষিত বিদ্রপ করিয়া 
বলিতেছেন শুত্রটির প্রকৃত পাঠ হওয়া! উচিত “বুগপজ. জ্ঞানাম্ুৎপত্রের্মনসঃ অলিঙ্গম্* কারণ 

যুগপৎ সকল জ্ঞানের যে উৎপত্তি হয়না তাহা হইতে তথাকথিত মনের অনিত্যত্ই প্রমাণিত 
হয়, নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। 



হযায়প্রবেশ 
( পুর্বান্থবৃত্ত ) 

প্ডিত স্রীঅমরেক্্রমোহন তর্কতীথ” 
পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন- দেবতা, মনুষ্য ও বৃক্ষ ত ঈশ্বর বটেই, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ 

বারিয়া, কোদালি প্রতৃতিও ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসন। করিলে উহার সকলেই ফলগ্রদ 
হইয়া থাকেন ১.। 

এই উক্তির তাৎপর্য কি? বক্তা কি বলিতে চাছেন__ঈশ্বর অনেক, তিনি চেতন ও 

অচেতন উতয়স্বরূপ, তাহারও অন্মমৃত্যু আছে, তিনিও উচ্চনীচভাবাপন্ন, মৈত্রী বিরোধ 
প্রভৃতির দ্বারা তিনিও নিপীড়িত? যদ্দি তাহাই হয় তবে তিনি পরম্পরবিরুদ্ধ নানা- 

ধর্মাক্রান্ত হইয়া] পড়েন। কিন্তু রূপ কোন বস্তু কেহই স্বীকার করিতে পাঁরে না। মনে হয়, বক্তা 

উহার দ্বার! প্রকাশ করিতেছেন--এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এবং তাহার 
অস্তিত্ববশতই এ সকলের অস্তিত্ব। এজন্য উপাসনার অবলম্বন যাহাই হউক না কেন সকল 
উপাসনাই তীহাকে স্পর্শ করে এবং উপাসকেরাঁও ফল লাভ করিয়! থাঁকেন। 

ঈশ্বর চেতন ইহা! তাহার আত্মন্ সংজ্ঞার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে । দেহ মন 

প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বন্তসমুদায়ের মধ্যে কে যথার্থ জীবাত্মা ইহা! যেমন চেতনা 

দ্বারা নিধ্ণারিত হয় এবং যেমন পূর্বস্বীকৃত অন্ত কোন পদার্থকে চেতন বলিয়া শ্বীকার 
করা অসম্ভব হওয়ায় 'আত্মন্ নামে নবম পদার্থ মানিতে হইয়াছে সেইরূপ চেতনবিশেষের ঈশ্বরত্ব 
নিশ্চিত হয় তাহার সর্বশক্তিমত্ব অর্থাৎ সকল বিষয়ে অব্যাহত-_অকুঠ শক্তির দ্বারা এবং 
স্বীকৃত জীবাত্মাদিগের মধ্যে কাহারও পক্ষে সর্বশক্তিমত্ব সম্ভবপর ন] হওয়ায় এজন্য একটা নূতন * 

চেতনের কল্পনা করা৷ আবশ্তক। সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত এভূতি মতসমূহের 
মধ্যে যেমতে যাহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে উক্ত মতবাদিগণ তীহাকেই সর্বশক্তিমান 
বলিয়া--কেবল তাহারই শক্তি সর্বত্র অকুষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি কোনও 
রূপে প্রমাণিত হয় যে কুত্রাপি তাহার শক্তি কুষ্ঠিত অর্থাৎ ব্যাহত হইয়াছে তৰে তাহার 
ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহার তক্তদিগের নিকটেও নছে। 

শক্তি ব! সামর্থ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কার্য দেখিয়া উহ] অগ্ুমান করিয়া লইতে 
হয়। সন্ভায় যে ছাত্রের মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করিবার কথ৷ ছিল অল্পকাঁল পূর্বে জান! গেল 

সেআম্িতে পারিবে না। অন্ত একটি ছাত্র তখনই পুথি লয়! মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেল। 
যথাসময়ে এক ফর্মার একটি বৃহ কবিতা৷ উত্তমরূপে সে আবৃত্তি করিয়া দিল। শ্রোতারা 
চমত্কৃত হইল, বলিল-_ই1, মেধাবী ( অভ্যাসশক্তি সম্পর ) ছেলে বটে ! 

“বাকের এই মেধাশক্তির তায় সকলেরই বিষয়বিশেষে অল্প বা বিস্তর শক্তি 
১ জলপাযাণমৃজিকা কাষ্ঠবান্তাকুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বর; সর্ব এবৈতে পৃজিতাঃ ফলদারিন; ॥ পঞ্চদশী, ৬।২*৮ শ্লোক। 

. ৯২০৮৪ | 
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আছে। কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের এত অধিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে মনে 
হয়, এ বিষয়ে ইহার শক্তি চরমে পৌছ্রিয়াছে। কিন্ত ইহাও সর্বশক্তিমত্বনহে। সকল বিষয়েই 
বাদি কাহারও শক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করে তবে তাহাকে বলে সর্বশক্তিমান । এরূপ শক্কি 
কোনও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব সর্বশক্তিমান নুতন একটা চেতন বস্ত স্বীকাঁর করা 
প্রয়োজন । 

এক্ষণে প্রতিবাদীরা বলিতে পারেন যে, শক্তিমানের! প্রায়শঃ নিজ কার্ধে গতানু- 
গতিকতা রক্ষা করিয়া চলেন না৷ এবং যাহা পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে ইচ্ছান্থমারে তাহারও 
কিছু নৃতনত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। শিল্পীদিগের উত্তরোত্তর অতিনব আবিষ্কার এবং পুনঃ 
সংস্করণ কালে কবির নিগগ্রন্থে পরিবতন ও পরিবধধন প্রভৃতি সহনর দৃষ্টান্ত দর্শনে এই সত্যে 
উপনীত হওয়! যায়। অতএব যদি কাহারও শক্তি সর্ব বিষয়েই প্রসার লাত করিত 
এবং কিছুতেই উহার প্রতিরোধ না হইত তবে এ শক্তিমান ব্যক্তিটি এত 
গতাঙ্থগতিক হইতে পারিতেন না এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়! অনেক নূতন কার্ধ করিয়া ফেলিতেন। 
তাহা হইলে প্রতিদিন পূর্বদিকেই হর্যোদয় দেখা যাইত না, মাসে অন্ততঃ ছুই চারি দিনও পশ্চিমে 
র্যোদয় দু হইত, ক্ষত ক্ষুদ্র ইষ্টক প্রস্তর দ্বার! নির্মিত প্রাসাদ প্রতিনিয়ত বড় না হইয়া 
কচিৎ ইট্ও পাথর হইতে ছোট হইত; কোনও বৃহৎ বস্তু তাঙ্গিলে উহা! হইতে নির্দত 
খও সমুদায়ের অন্ততঃ ছুই একটিও মুল বস্ত হইতে বুহদাকার হইত; ছুইয়ের সহিত 
দুইয়ের যোগফল (২+২-৪) নিয়মিতরূপে চার না হুইয়া কখনও তিন (৩) এবং কখন ব| 
পাচ (৫) হইত এবং হিমালয় স্থানান্তরিত হইয়া সাগরপরিখার কোলে অসহায় ভারতে ছুর্দের 
গ্রাকাররূপ ধারণ করিত। অথবা ইহা! অপেক্ষাও এমন অনেক অদ্ভুত কাজ তিনি করিতেন 
যাহাতে তাহার অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহের অবসর হইত না, ভয়ে অথবা ভক্তিতে সকলেই 
তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু এ গ্রকার সর্ববিষয়িনী অকুঠ শক্তির 
কোনও পরিচয় একান্তই ছুর্ণভ। অতএব নূতন আর একটি চেতন বস্ত মানিবার পক্ষে 
কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপ প্রমাণশূন্য বন্ত মানিয়। উহাকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার 
করাও শৃন্তে চিত্রনির্মাণের স্তায় উপহাসযোগ্য নহে কি? 

প্রশ্ন যত সহজে হয় উবার উত্তর তত সহজ বা সরল হয় না ইহা একটি চিরত্তন 
সতা। আবার এ গ্রশ্ন যদি দাধারণের গ্রত্যক্ষবহিভূতি বস্ত সম্পর্কে উথিত হয় তবে 
তাহার উত্তর অতিশয় ছুরহ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই নূতন চেতন বসন্ত এবং তাঁহার 
সর্বশক্তিমত্ সম্পর্কিত প্রশ্নের অল্লকথায় কোন সরল উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। বিভিন্ন 
শান্ত নানা! দিক হইতে এই প্রশ্নের বিশেষ বিচারপূর্বক যেসকল হৃদয়গ্রাহী উত্তর পাওয়া 
বায় তর্বশান্তরে নৈপুণ্য ব্যতীত এ সমস্ত হুঙ্গা বিষয়ে প্রবেশলাত করা কঠিন। এ কল 
উত্তরের মধ্যে একটি সরল উত্তর এইরপ-_ 

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় অনেক কার্ধেরই উৎপত্তির জন্ত চেতন কিছুর অপেক্ষ' 
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থাকে--ঘটনির্মাণে কুস্তকার, বস্ত্রনির্মাণে তন্থবায়, প্রাসাদনির্মাণে শিল্পী অপরিহার্য । এই সকল 
ষ্টান্তের ফলে প্রথমস্থষ্টিতে অর্থাৎ চতুবিধ পরমাণু দ্বারা সমস্ত দ্াণুক স্ষ্টিতেও চেতনের সাহায্য 
অস্বীকার কর] যায় না। আমাদিগের স্তায় কোন চেতন জীবের দ্বারাও প্র কার্য সম্ভব 
হয় না। অগত্যা জীব হইতে পৃথক রগ্রকার কার্ষের যোগ্য অন্ত একটি চেতন বস্ত 
স্বীকার করা একান্তই প্রয়োজন। প্র চেতন বস্তই ঈশ্বর। শান্তর এইরূপে ঈশ্বরের অস্ভিত্ 
অনুম।ন করিয়াছেন। 

দ্যণুকস্যগ্টির জন্য যদি উক্ত প্রকারে ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার্য হয় তবে হিমালয়পর্বত 
সমুদ্র, চন্দ্র, হূর্য ইত্যাদির স্থষ্টিও ঈশ্বরসাপেক্ষ ইহ অস্বীকারের উপায় নাই। 

স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক জীবের এবং সম্মিলিতভাবে জীবসমুদায়ের যাহা অসাধ্য 

সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ঘ্যণুকাঁদির ও বৃহত্তম হৃূর্য, মাগর প্রভৃতির স্থষ্টির গ্ন্ত যেমন জীব ব্যতিরিক্ত 
চেতনের ( ঈশ্বরের ) অস্তিত্ব মানিতে হয় সেইরূপ জীবগণের কার্যবিশেষের মূলেও ঈশ্বর বিগ্তমান 
রহিয়াছেন ইহ! ন1 মানিয়া পার! যায় না। 

প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত সমগ্রভাবে পর্যালোচন! করিলে অন্ুতব করিতে পারিবেন 

যে, যথাযোগ্য প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াও তাহার সকল চেষ্টা সফল হয় নাই, অনেক 
ক্ষেত্রেই উহ! নিক্ষল অথবা বিপরীত ফলদায়ক হইয়াছে । শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথতাবে 

পাণন করিয়াও ধনিগণ অকালে পুত্রশোক পাইতেছেন। সর্বথা অল্পযোগ্যতাসম্পন্ন ছার্রেরাও 

যে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়! পরীক্ষায় পাশ হইতেছে অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রেরাও সেই পরীক্ষাতেই 
উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। ইহা! ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য । অবশ্ঠ, কতকগুলি চেষ্টার বিফলতা 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আপাততঃ কোন স্পষ্ট কারণ নির্দেশ কর] যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে 

প্রশ্নের ঈরম মীমাংসা হয় না। কারণ, নির্দিষ্ট উত্তরই পুনরায় নূতন নমন্ত।র স্থাষ্টি করে। 
চিন্তাঈীলগণ দেখিতে পাইয়াছেন-_-সকল সমন্তার একমাত্র সমাধান ঈশ্বর১। 

ঈশ্বরের স্বাধীনতা নিরগ্কুশ। তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে হুচিকিৎসকের1! যেরূপ 
ক্ষেত্রে বিফল হইতেছেন অনেক অঠিকিৎসকও সেইরূপ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাত করিতেছে। 

তাহার ইচ্ছান্ুমারেই নানা বিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদিগেরও মনোরথ সফল হইতেছে, 

যোগ্যব্যক্তিরাও ব্যর্থতায় লুষ্টিত হইতেছেন। তাহার এই প্রকার ইচ্ছা হয় কেন এইরূপ প্রশ্ন কোন 
বিচারশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত হয় না। কারণ, স্বাধীন ব্যক্তির ইচ্ছা যে নিরস্ুশ 

তাহ প্রত্যেকেই নিজের মনোবৃত্তি অন্ুন্ধান করিলে মানিতে বাধ্য হইবেন। জীবের ক্ষমতাধীন 
এবং ক্ষমতার বহিতূ্তি এইপ্রকার অসংখ্য ব্যাপারে ঈশ্বরই যদি সমাধানের উপায় বলিয়া 
মানিতে হয় তবে অন্ত লকল কার্ষের যূলেও তিনি রহিয়াছেন, ইহ। অনায়াসেই অনুমান করা যায়। 

শক্তি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্ত নহে, কার্ধ্য দ্বারা উহ! অনুমিত হয় ইহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। 

*ঈশবরঃ কারণং পুরুষকর্মীফল্যাদর্শনাৎ” 61১১৯ স্যাযহথত্র। 
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অতএব যেখানে ও যেকাঁলে যাহ! কিছু ঘটিয়াছে বা! ঘটিতেছে তাহা ধধার্থভাবে জানিয়া 

অন্নমান করিতে হইবে যে এ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রকারই, নতুবা তাহার ইচ্ছা অন্থপ্রকার 
হইলে কার্ধও অবশ্তই তদন্থুযায়ী হইত, কোনরূপেই বতর্মান আকারে উহা! সঙ্ঘটিত হইতে 
পারিত ন:| ইহাই তাহার সর্বশক্তিমত্ব। আচার্য উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের যে বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ে উক্তরূপ ধারণাই দৃঢ় হয়১। 

ঈশ্বরের এই সর্ববিষয়িনী শক্তি কার্ধাহমেয় বপিয়াই ভবিষ্যতে কোথায় কি হইবে 
তাহ! কেহই নির্দিষ্টরূপে বলিতে পারে না। 

অবশ্ত, হুঙ্গবুদ্ধিসম্পরন ব্যক্তিগণ বিচারদৃষ্টিতে বহুক্ষেত্রে কার্যকারণভাব দেখিয়া এবং 

ঈশ্বরশক্তির গ্ররতি উদাসীন থাকিয়া! কোন কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ কি প্রকার ইহা কল্পনা করিয়া 
থাকেন এবং তাহাদিগের যেই সকল কল্পন] অনেকস্থলে সত্যও হইতেছে বটে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে 
তাছাদিগের নিধ্ণরণ যে নিতান্তই ভ্রম তাহাও দেখ! যায়। টাইটানিক ( (6৩ 65019) 

জাহাজের গ্রথম যাত্রায় সমুদ্রে নিমজ্জন, বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্প পূর্বে কে অনুমান করিতে 

পারিয়াছিলঃ এই সমস্ত ঝড় ব্যাপার ত দুরের কথা। সামান্ট রন্ধন ভোজন প্রভৃতি দৈনন্দিন 

কার্ধ আরস্ত করিলেও যথানিয়মে উহার স্মাপ্তি যে অবশ্ঠন্তাবী তাহাও পৃবেস্থির করা যায় না। 

হাড়ি ফাটিয়া অগ্নি নির্বাপণে ও অকন্মাৎ মর্মস্বদ শৌকসংবাদশ্রবণে রন্ধন বন্ধ হয় এবং লড়াই 

করিতে করিতে কুকুর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আহার বন্ধ করে ইহা ত অনেকেই প্রত্যক্ষ 

করিয়া থাকেন। এই লমন্তই ত তাহার নিরঙ্কশ ইচ্ছ। এবং সবপিক্তিমত্তার স্পষ্ট সাক্ষ্য। 
ভবিষ্যতে ইহ! হইতে আরও হুস্পষ্ট সাক্ষ্য যে কত মিলিবে তাহা! কে বলিতে পারে ! অতএব 

ঈশ্বর বলিয়া! কেহ থাকিলে এবং তিনি সর্বশক্তিমান হইলে নিজের ইচ্ছান্ুসারে অর্থাৎ খাম- 

খেয়ালীর বশবর্তী হইয়৷ অবশ্ই নূতন অদ্ভুত কিছু করিতেন, তাহা না! করায় এর প্রকার সর্ব 

শক্তিমান্ কেহ নাই ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণ]। 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ব--এই অষ্টৰিধ গুণ, 

সত, দ্রব্যত্ব, আত্মত্ব ২ _-এই তিনটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবপদার্থ 

পরমাত্ায় শ্বীরুত হয়। 
এই সমুদায়ের মধ্যে একত্ব সংখ্যা, পরমমহত্ব পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছাও ও 

যত্ধ এই কয়টি ঈশ্বরের নিত্াগুণ, সংযোগ ও বিভাগ অনিত্য। 

১ “কোহনুগ্রহার্ঘ; ? যদ্ যথাতৃতং যস্তচ দা বিপাককালঃ তৎ তথ! তদ। বিনিষুঙেক্ত ইতি'-_-গ্যায়দর্শন, 8১1২১ 
হুত্রের গ্যায়বাতিক । 

২ আত্মা হখ হুঃখের সমবায়িকারণ। এ সমবায়িকারণভার কোন ঘবচ্ছেদক ধম” অবশ্ঠ কল্পনীয়। এ 
ধম”আত্মত্ব। এইপ্রকারে আত্মব-জাতি সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর মুখছুঃখশৃষ্ঠ, হৃতরাং নখহুঃখের সমবায়িকারপতাও ঈশ্বরে 
সন্ভতাবিত নহে। ফলে আত্মন্ব-জাতিও ঈশ্বরে কল্পনীয় নহে] এইরূপ বিচারে কেহ কেহ ঈখরে আত্মত্ব-জাতি শ্বীকার 
করেন ন|। 

৩ পদার্ঘধর্মনংগ্রহে প্রশত্তপাদীচার্ধ বলিয়াছেন-“সিহৃক্ষ। জায়তে' ইরা রর 
ইহার দ্বারা আপাততঃ বুঝা যায় এই মতে ঈধরে অনিত্য ইচ্ছা আছে। 
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ঈশ্বরের গুণ কয়গ্রকার এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইত্তে আচার্যগণের মত বিভিন্ন | 

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরে ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এইমতে ঈশ্বরের গুণ 
নয় প্রকার১। 

জয়ন্তভট্রের মতে ঈশ্বরের গুণ দশবিধ, কারণ তাহাতে ধর্ম এবং নিত্য সুখ বিদ্যমান | 
দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে ঈশ্বরের গুণ সাতপ্রকাঁর-_সংখা, সংযোগ, 

বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা) যত্ব এবং নিত্যন্্খ। এই মতে পৃথকৃত্ব গুণমধ্যে পরিগণিত নহে এবং 

ঈশ্বরে পরিমাণ গুণের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধও। 
বাতিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য ঈশ্বরের জ্ঞন ও ইচ্ছা! নিত্য বলিয়া! “যত সম্বন্ধে বিশেষ 

কিছু না বলায় মনে হয় তাহার মতে ঈশ্বরের গুণ সপ্তবিধ। 
মত বিশেষে ঈশ্বরে ইচ্ছা ও যত্ব স্বীকৃত হয় না। এই মতে ঈশ্বরের গুণ যড়বিধ। 
প্রাচীন আচার্গণ জগতের স্ষ্টিকতর্ণরপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করাইবার 

উদ্দেশে যে প্রকার অন্থমান প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্থারা জ্ঞান, ইচ্ছা এবং যব 

বিশিষ্টবস্তই সিদ্ধ হইয়াছে৪। শ্রুতি বলিয়াছেন--উ!হার (ঈশ্বরের ) জ্ঞান, বল অর্থাৎ 

ইচ্ছা-শক্তি এবং ক্রিয়া (যত) স্বাভাবিক _নিত্য। অতএব অনুম!ন এবং আগম এই 
দ্বিবিধ প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বরে জ্ঞান ইচ্ছা, ও যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সংখ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ 
সামান্য গুণের সহযোগে ঈশ্বর অষ্টবিধপুণসম্পর এইরূপ স্থির হইয়াছে । ইহাই বতণ্নানে 
প্রচলিত স্ায়সিদ্বান্ত। 

ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ন্ায়শান্ত্রে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ কর! হইয়াছে । কিন্ত 

শ্রুতি বলিতেছেন_-তিনি (ঈশ্বর) ওপনিষদ্৬ড অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ে কেবল বেদবাক্যই 
প্রমাণ, অনুমান কিংবা প্রত্যক্ষ এ বিষয়ে প্রমণ নহে। কারণ, বেদরনিরপেক্ষ কেবল 

অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ কর! যায় না। যদি তাহ! সম্ভবহইত তবে সাংখ্য 

ও মীমাংসকসম্প্রদায়ের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ সুলভ হইত।| ঈশ্বর প্রত্যক্ষ 

১ ম্যায় দর্শন ৪1১২১ নুত্রভাষ্য। 

২ বিফুগ্রীতিকামনাপুরর্ক কমানুষ্ঠানের উপদেশ শাস্ত্রে পাওয়! যায়। এই প্রীতি শাস্ত্ানুমারে হুখবিশেষ। 

অতএব উৎপত্তিষোগ্য অনিত্য সুখ ও ঈশ্বরে স্বীকার্য কি না ইহ! লইয়! শাস্ত্রে বিচার দেখা যায়। কিন্তু প্রীতিশবের অর্থ 
যদি ভক্তি হয় তবে ঈশ্বরে অনিত্য মুখ কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। 

ও পদার্থতত্বনিরূপণ। 

৪ ক্ষিতিদ্থাণুক; সকর্তৃ কং কার্ধত্াদ্ ঘটবদিতি নিষষটপ্রয়োগ; | 'সকর্তৃকত্বং চ উপাদানগো চরাপরোক্ষজান- 

চিকীর্ধা-কৃতিমজ্জন্যত্মিতি । ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি | 

৫ “গরাইস্ত শক্তিবিবিখৈব য়তে শ্বাতাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়। চ%*।--স্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। 

$ “তং দ্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি*। ১1১৪ ব্নৃত্রের শাষরভাঙ্ক র্টব্য। 
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যোগ্যও নছেন। ন্ুতরাং ঈশ্বরবিষয়ে শ্রুতি যে প্রকার নির্দেশে করিবেন ঈশ্বর 

ঠিক সেই প্রকারই হইবেন, উহা হইতে ঈষৎ ব্যতিক্রমও হুইবার উপায় নাই। অনুমান 

দ্বারা ঈশ্বরের স্বন্নপ যাহ! স্থির হয় তাহাতে শ্রুতিনির্িষ্ট প্রকার হইতে অল্লমান্র নৃতনত্ব 
(ব্যতিক্রম) থাঁকিলে প্র অনুমান আগমবিরুদ্ধ হওয়ায় কোন আস্তিক ব্যক্তিই উহার 
প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে পারেন না। ম্মার যদি উহার দ্বারা অবিকল শ্রুতির সিহবীস্তই 
অন্ুহথত হয় তাহ! হইলে প্রকৃতপক্ষে রী স্থলে আগমই প্রমাণ হইল, স্বাতন্ত্য না থাকায় 

অন্থমান অন্ুবাদতুল্য হইয়া! বাতর্ণবহ দুতের কার্য করিল মাত্র। অতএব ঈশ্বরবিষয়ে 

একমাঝ্স আগমপ্রমাণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত | 

বেদের শরণাপন্ন হইলেও ঈশ্বরবিষয়ে অনায়ামে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
কঠিন। কারণ), কোন কোন শ্রুতি বলিতেছেন-_তিনি নিগুণ অর্থাৎ ঈশ্বরে কোন 

প্রকার গুণই নাই। অন্ত অনেক শ্রুতি স্পষ্টভাবে তাহার নানাবিধ গুণ নির্দেশ করিতেছেন। 

সকল শ্রতিবাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হছইবে। কোন একটিকেও অগ্রমাণ বল! 
যাইবে ন|। 

বেদবাক্যসকল এই প্রকার বিরুদ্ধতাৰ প্রকাশ করায় এক সম্প্রদায় বলেন-- 

ঈখবর সগ্ডণ ইহাই যগার্থ ্রুতিসিদ্ধান্ত। কিন্ত মুগুক্ষুগণ তাহাকে ননিগুপভাবে ধ্যান করিলেই 
মুজিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, নতুবা সগুণভাবে ধ্যান করিলে তাহার শ্রশ্র্য দর্শনে 
বিষয়াকাজ্ষা আসিতে পারে, তাহাতে তাহাদিগের মুক্তিলাত ম্থুদুর পরাহত হুইবে। 
ঈশ্বরের নিগুণত্ববোধক শ্রুতিসমূহ এই অভিপ্রায়ে ধ্যানের জন্য ঈশ্বরের নিগুণত্ব উপদেশ 

দিতেছেন মাত্র, ঈগ্বর যথার্থই সর্বগুণশূন্ত ইহা এ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য নহে১। 
ঈশ্বর দিব্যকল্যাণগুণযুক্ত এবং প্রারুতহেয়গুণশূন্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 

রামামুজা চার্য উক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন২। 

কপিলসম্মত সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বরবাদ সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রলিদ্ধ। কিন্তু ভাষ্যকার 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সাংখ্যের স্বীকৃত পদার্থ। তিনি বলেন--সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি 

মামান্তগু। ঈশ্বরেও স্বীকার্য এবং এই অর্থে তিশি সগ্ুণ। এতদ্যতীত কোন বিশেষ গুণ না 

থাকায় তিনি নিগুণ বলিয়া বণি 5 হইয়াছেনও। 
এইরূপ মতবাদও শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি সর্বগুণাধার অথচ নিগুণ অর্থাৎ 

তাহার সগুণত্ব ও নিগুণত্ব উভয়ই সত্য। যেছেতু, বেদবাক্যই তহার অস্তিত্বে একমাত্র 

১ কুনুমাঞ্জলি ৩১৭ কারিক| ও উহার প্রকাশটাকা! ও ন্ায়দর্শন, চতুর্ঘথণ্ড ৬৯ পৃঃ দরষটব্য (বঙ্গীয় সাহিত্য 

গরিষৎ সংস্করণ) | 
২ “দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্ং প্রাকৃত হেয়গুধরহিতত্বেনে নিগুণত্বমিতি বিষয়ভেদবর্ণনেনৈক 

শ্তৈবাবগমাৎ ত্রহ্ষদ্বৈবিধ্যং দুর্বচমিতি দিক্" রামানুজকৃত বেদান্ততব্সার। ' 

ও সাংখ্যপ্রবচনভান্ত ও স্যারদর্শন (বং সাং প. সং) চতুর্থধ্ড ৭* পৃঃ ষ্টবা 
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প্রমাণ, যদি তাহা-হইতেই তাহার পগ্তণত্ব ও নিগুণর্ব এই উত়্রূপতা প্রতিপর্ন হয় 

তবে তাহার উভয় রূপই সত্য বলিতে হইবে। যেসকল বস্ত্ প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি 
প্রমাণাস্তরের বিষয়, বিরোধ ও উহ৷ পরিহারের চিন্তা! সেই বস্ত সন্বন্ধেই কতব্য। বেদমাধেন্ঠ 

ভগবানের সম্বন্ধে উহার চর্চা অনাবশ্তক | 

তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত বলিয়৷ সগুণ এবং জীবাত্মা-সমুহের অধর্ম, দুঃখ, দ্বেষ 

প্রভৃতি শৃন্ত বলিয়া নিগুণ এই প্রকারেও উক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা হইতে পারে। 
“নিগ' শবের অর্থ "সব, রজঃ ও তমঃ এই গুব্রয়শূন্ঠ* এইরূপ হইলেও ফলতঃ উল্লিখিত অর্থই 
প্রকারান্তরে আসিয়া পড়ে। | 

গুণ” শব সামান্তবাচক। ম্থতরাং যেকোন একটি গুণ থাকিলে উচ্থার 

আশ্রয় (দ্রব্য) সগডুণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএর “নিগুণ” বলিলে সর্বপ্রকারে গুণশুন্ঠ 

এইরূপ বুঝাই ম্বাতাবিক। নিগুপরত্ব ও সগ্ুণত্বের বিরোধ উক্তরূপে পরিহার করিলে “নিগণ 

কথাটার অন্তর্গত, *গুণ'শব গুণবিশেষকেই বুঝাইতেছে ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্য। সামান্যবাচক 

শবের কোন বিশেষ অর্থ গ্রহণ লক্ষণ! ব্যতীত সম্ভবে না। লক্ষণ পরিহার করিয়া বেদবাক্যের 

ব্যাখ্যা করাই গ্রশস্ত। 

ভগবান্ শঙ্গরাচার্ধের মতে ব্রহ্ম নি” ইছাই সত্য এবং তাহার এই রূপই আগম- 

মাত্রবেষ্ঘ । তবে সর্বশক্তিময় ত্রঙ্ম অনির্ঘচনীয় মায়াশক্তির যোগে সগুণরূপে প্রকট হইয়া 

থাকেন। এই অবস্থায় তাহার নাম ঈশ্বর। তখন তিনি অন্ুমানগম্যও হইতে পারেন। 

এই মতে উক্ত প্রকারে শ্রতিবিরোধের পরিহার হইলেও ব্রন্মের সগ্ুণত্ব মায়াত্মক উপাধি 

দ্বার! সম্পাদিত, উহা তাহার স্বাাবিক বা নিত্যন্বর্ূপ নহে ইহা! স্বীকার করিতে হয়। 

বস্তুতঃ গন্ধ, রস, রূপ, অধম; দুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদি গুণ ঈশ্বরে আছে কিনা তাহা 

কাহারও বিচার্য নহে। এসকল গুণের অভাঁব ঈশ্বরে সর্বসশ্মত। অতএব জ্ঞান ইচ্ছা যত্ত, ইত্যাদি 

অন্য কোন গুণ তাহার আছে কিনা ইহাই যথার্থ বিবাদের বিষয়। উহাদিগের মধ্যে 

জ্ঞানই প্রধানতঃ আলোচ্য । কারণ, ঈশ্বরে ইচ্ছা ও যত্ব সর্বসম্মত নহে। পরন্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব 

বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত স্থির হইলে অন্ত ছুইটির সন্বদ্ধেও মীমাংসা কিছু সহজ হইতে পারে। 

সৎকাধবাদী সাঁখ্য ও বেদান্ত সম্প্রদায়ের মতে গুণ এবং উহার আশ্রয় (দ্রব্য) ভিন 

নহে। যেমন শুরু রূপ, পরিমাণ ও গুরুত্ব এই সমূদায় লইয়াই উহা বস্ত্। ইহাদিগের মতে 

পুরুষ বা বরনধ চিন্ময়, চৈতন্ত ব। জ্ঞান্বরূপ। ন্ৃতরাং পুরুষ বা ব্রদ্ধ জ্ঞানবান্ও জ্ঞানম্বরূপ এই 

উ্য়প্রকারেই নির্দেশযোগ্য। ফলতঃ এই প্রকারেও শ্রাতিসকলের বিরোধ পরিহ্থার করা 

যাইতে পারে। উহাতে অন্যদর্শনের সহিত মতবিরোধের গুরুত্বও অনেক কমিয়া যায়। 

ঈশ্বর উৎপত্তিযোগ্য সকল পদার্থেরই স্ৃষ্টিকত1। বাতা! নিত্য কিন্ধু তাহার, 
স্স্হহা 

১ ভেদাতেদবাদের সহিত এইযত তুলনাযোগ্য । 
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শরীর. এবং জীবাত্মার সহিত এ শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ তীঁহারই হৃষ্ট। এই ভাবে জীব ও জড়- 
সমগ্িরূপ সমগ্র জগৎই ঈশ্বরন্ট। এই সির্ধান্তে তাহার সমন্ধে হৃষির প্রয়োজন এবং 
বৈষম্য ও নৈত্বপ্য অবলম্বনে নানাবিধ দুরহ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়-_ 

কেন তিনি স্থষ্টি করিলেন? ছুঃখভোগের জন্ত কেহ ত ্বতঃগ্রবৃত হ্ইয়। 
কোন কাজ করে না। অতএব ছুঃখতোগ কখনই স্থির উদ্দেপ্ত নহে । সুখের জন্ত। কার্য করা৷ লোক- 
গ্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি নিত্য তৃপ্ত ও আপ্তকাম। সুতরাং তাহার পক্ষে বৈষয়িক মুখভোগের বাসনা 
সম্ভবেকি? তাহ! হইলে সাধারণ জীব হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই স্ৃষ্টিকার্য 

দ্বারা তিনি সুখী হইলেন কি? যদি হইয়া থাকেন তবে ক্ষণিক স্থখভোগে তিনিও জীব- 

তুল্য হইয়! পড়েন। আর যদি ইহার দ্বারা স্খীনা হইয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে 
তাহার শক্তিও কুষ্ঠিত, তিনি সর্বশক্তিমান্ নহেন। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় বৈষম্য । যদি তিনি স্থ্টি করিলেনই তবে এই বৈষম্য কেন? 
সকলকেই সমান করিয়া স্থষ্টি করিলেন না কেন? তিনি যদি পক্ষপাতশন্, তবে তাহার 
হৃষ্টিতে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ হুখী কেহছুঃখী হয় কেন? তিনি শক্তিমান অতএব 

সকলকে সমানভাবে স্থুধী করাই তাহার উচিত ছিল। 

তৃতীয় প্রশ্নের বিষয় নর্বণ্য অর্থাৎ নির্য়তা। লোকমুখে শুনা যায় তিনি দয়াময়। 
কিন্ত প্রত্যহ মৃত্যু, ব্যাধি, অত্যাচার, গীড়নের যে নুংশস ঘটনাসমুহ প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা ত 

তিনিই করিতেছেন। তৰে তিনি কেমন দয়াময়? সকলের মূলেই যদি তিনি, তবে 
এমন নিত্বণ-_নিদয় নৃশংস আর একটি কল্পনাও করা যায় না। 

শান্্র এই সমূদ্ায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা উপাদেয় কিন্তু ছুরহ। 

সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নছে। তবে অল্প কথায় এইমাত্র বল1 যায়_. 

সৃষ্টির কোনও আদি নাই। বতমানের জীবগণ পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। 
প্রাণীগণ ম্ব স্ব কৃত কর্ষের ফলতোগ করে। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম 
করিয়াছে পরজন্মে কিংবা আরও পরবর্তী জন্মে তাহাকে তদনুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। 

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি তাহাদিগের সঞ্চিত (সই সমুদায় কর্ম কি এবং তাহার ফলই বা 
কেমন তাহ] জানেন এবং উহার অপক্ষপাত বিচার করিয়া! থাকেন মাত্র। বিচারক্ষেত্রে 

বাদী প্রতিবাদী স্ব শ্ব কার্ষের অনুরূপ ফলতোগ করিবে তাহাতে বিচারকের দোষগুণের 

কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর'বৈষম্য অথবা নৈত্বণ্যদোষে লিপ্ত নহেন। 
.. স্পিগ্রবাহ বা সংগার অনাদি। জীবগণের অনাদি অনৃষ্ট দ্বারাই উহা পরিচালিত 

হইতেছে এই দিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে স্থষিকার্ষের উদ্দেশ মন্বদ্ধেও প্রশ্ন হয় না। ফলে 
ষটিকার্য দ্বারা তিনি সখী হন কিনা অথবা স্থা্টিনাশে ছুঃবী হন কিনা কিংবা নুখ- 
-ভোগ তাহার পক্ষে সম্ভব কিন! এই সকল আশঙ্কারও অবকাশ থাকে না। (ক্রমশঃ) 



যোগবাশিষ্ঠ ও শঙ্করাচার্য 
স্বামী ভূমানন্দ 

কালীপুর আশ্রম, কামাখ্য 

যোগবাশিষ্ঠ বেদাস্তদর্শনের একখানি প্রসিদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 
বতমান দার্শনিক পণ্তিতগণের নিকট ইহা এখন পর্যন্ত বিশেবভাবে আদ্ৃত হয় নাই। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বেদাস্ত-পরীক্ষার জন্ক এই পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ্যরপে নির্বাচিত 

হইয়াছে এবং অধ্যাপকগণ ও ছাব্রমণ্ুলী সেই অংশটুকুই কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার সঙ্কল্লে তদনুসারেই অনুশীলন করেন। এই বিরাট মূল্যবান পুস্তকসম্বন্ধে আমি 
পূর্বে বহু গণ্যমান্ত পণ্ডিতবর্গের সহিত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই 
যে আমি এমন একজনকে দেখি নাই যিনি সমগ্র পুস্তকখানি অন্ততঃ সাধারণতাবে 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, বিশেষভাবে বিচারপূর্বক অনুশীলন ত দূরের কথা। নখের বিষয় 

সম্প্রতি দেখিতেছি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমুন্নত কোনও কোনও অধ্যাপকের দৃষ্টি যোগবাশিষ্ঠের 

দিকে আকধিত হইয়াছে ও তাহারা এই পুণ্তকসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচন। আরম্ভ 

করিয়াছেন । 

ঢুই বৎসর পূর্বে আমি যখন চিত্রকূটে ছিলাম, সেই সময় দৈবযোগে আমি 
একখানি পুস্তক দেখিতে পাই, তাহার নাম “5০৪৪৮515608 2110. 15 71911950191 

অর্থাৎ বাশিষ্ঠ দর্শন। পুস্তকের নামটি দেখিয়াই আমার কৌতুহল জন্মে ও উহা! পাঠ 
করিবার জন্য গ্রহণ করি। পুস্তকের লেখক বি. এল. আত্রেয় এম, এ, ভি.লিট্, বেনারস 

ছিন্দু বিশ্ববিষ্তালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। পুস্তকখানির কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়াই 
বুঝিতে পারিলাম, অন্ততঃ একজন শিক্ষিত লোক যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধে বিশেষভাবে 

আলোচন! করিয়াছেন। লেখক যোগবাশিষ্ঠ মন্বন্কে একটি প্রবন্ধ ( 07555 ) লিখিয়াছিলেন 

ও তাহার ফলে, তিনি হিন্দু বিশ্ববিগ্তালয় হইতে ডি.লিটু উপাধি প্রাপ্ত হন। 

এই পুস্তকের এক অংশে দেখিলাম, লেখক যোগবাশিষ্ঠের প্রণয়ন-কাল নির্ণয় 

করিবার জন্য অনেক ধুক্তি ও প্রমান দিয়াছেন এবং শিন্ধাপ্ত করিয়াছেন যে উহা] যষ্ঠ 
খ্ী্টার্ে লিখিত হুইয়াছে। ইহার পূর্বেও আমি দেখিয়াছি, কেহ কেহ এই বিষয়ে 
অন্থসন্ধানমূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডক্টর স্তর রাধাকষ্ণণ, ডন্টর হুরেন্ত্রনাথ 

দাশগুপ্ত ও প্রফেসার শিবগ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ডক্টর আত্রেয়ের পরে, মাদ্রাজ ইউনিভাসিটির সংক্কত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রাঘবন্ও এই 
বিষয়ে সবিশেয় আলোচনা করেন ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যেত্রীস্টীয় একাদশ 

শতাবী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে যোগবাশিষ্ঠ রচিত হয়। প্রত্যেক লেখকই 
৪১৩” ৫ 



৭৩৮ শ্রীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

কেবলমাক্র পারিপাস্থিক অবস্থা অবলম্বনে স্ব স্ব বিচারধারা অনুসারে অন্্মান করিয়া নিজ 
নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কাঁজেই পরম্পর একমত হুইতে পারেন নাই, হুওয়! 
সম্ভবও নয়। এবিবয়ে আমি নিজেও বহুপূর্বে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছিলাম কিন্ত 
কোনও প্রকার নির্দিষ্ট নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। যাহা হউক এই 
বিষয়ে আমি কিছুদিন পূর্বে পুনরায় অনুমন্ধান করি ও তাহার ফলে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে যোগবাশিষ্ঠ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের পূর্বে রচিত হইয্লাছিল। 

পূর্বে যে এ সম্বন্ধে অন্ত কেহ আলোচনা করেন নাই তাহা নছে। কিন্ত 
তাহাদিগের যুক্তিতে তাহারা কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ডক্টর আব্রেয়ের 
পুস্তক পাঠ করার পর যোগবাশিষ্ঠ ও শঙ্করাচার্য্ের পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া 

আমি যে সমস্ত নির্দিষ্ট প্রমাণ (01606 111651119] €5209110৩ ) পাইয়াছি, তাহা স|ধারণের 

বিচারের জন্তু উপস্থাপিত করিতেছি। কিন্তু আমি প্রথমে আমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে, 

পারিপান্থিক অবস্থা ধরিয়া স্থলভাবে ও সংক্ষেপে বিচার করি এবং পরে শশ্করাচার্ষের 
নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে যোগবাশিষ্ঠ শঙ্করাচার্ষের 

পূর্বে। 
প্রাচীন গ্রন্থা্দির কাল নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমেই তাহাদিগের ভাষা ও রচনা- 

ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য আসিয়া পড়ে এবং একটু হুক্মভাবে বিচার রিলে তাহাদিগের 
প্রণয়নকালের, অন্ততঃ তাহাদিগের পৌর্বাপর্ষ্যের, অনেকটা আতাব পাওয়া যায়। 
যেমন রামায়ণ ও মহাভারত গ্রশ্থ্য় একটু লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলেই বলা যায় কোন্ 
খানি পূর্ববর্তী এবং ইহার জন্য রামায়ণের 

"ম] নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতী: সমাঃ 

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্» | 
--গ্লোককে সংস্কত তাষার আদি শ্লোক বলিয়] স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় 

না। যোগবাশিষ্ঠ সন্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। শঙ্করাচার্ষের ভাষ্যাদি ও পুস্তকাবলী 

সাধারণভাবে পাঠ করিলেই দেখা যায় যে তাহারা যোগবাশিষ্ঠের ভাষার ও রচনার 

অনুরূপ নয় এবং একটু লক্ষ্য করিলেই বলা যায় যোগবাশিষ্ঠ পূর্ববর্তী । 
শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাদিতে তাহার স্বকল্পিত অনেকগুলি বিশেষ সংজ্ঞা দেখিতে 

পাওয়া যাঁয় যথা "সাধন-চতুষ্টয়” “টু সম্পৎ"* ইত্যাদি । এই সংজ্ঞাগুলি শঙ্করাচার্য স্বয়ং 
তাহার শিশ্যানুশিষ্যগণ এষং পরবতী লেখকগণও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। 

কিন্ত যোগবাশিষ্ঠে এই সমস্ত সংজ্ঞার নামগন্ধও নাই। কাজেই স্বীকার করিতে হয় উহা 
শঙ্করাচার্ষের পূর্ববর্তী । 

দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্যের পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে ধাহার! দার্শনিক- 
ভাবে তত্ব বিচার করিয়াছেন তীহার] প্রায় সকলেই শঙ্করাচার্ষের মতবাদ ও বিচার- 
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প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই দেখিতে 

পাওয়া যায় না। 
শঙ্করাচার্ষের বিচারপ্রণালী অনুসরণ করিলেও দেখা যায় যে, যেখানেই তিনি 

নিজের প্রতিপাগ্ভ বিষয় সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তি দ্বার! প্রমাণ করিতে পারেন নাই, সেখানেই 

তিনি শ্রতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, যেহেতু তাহার 
মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরদ্ধ সেইহেতুই তাহ অগ্রাহ্থ ও বর্জনীয়। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ- 
প্রণেত। তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে শ্রুতিবাক্োর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ 

যোগবাশিষ্টের প্রাঞ্জল ভাষা, অবিসম্বার্দী সুস্পষ্ট যুক্তি ও হুক বিচার খারা, গ্রন্থকারের 

নিজেরই, ইহার জন্য তাহাকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। 
শঙ্করাঁচার্ষের ভাষ্যার্দিতে উপনিষদের শ্লোকের অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার 

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে এবংবিধ ব্যবহার এককালীনই নাই। যোগবাশিষ্ঠ- 

প্রণেতা তাহার সিদ্ধান্ত প্রমণ করিতে অন্ত কোনও লেখকের বুচনাকে গ্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ 

করেন নাই। 

শঙ্করাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্তী লেখকগণ, তাৎকালিক অন্তান্ত 

সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করিয়! স্বকীয় মত স্থাপন করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন 

ও সময় সময় তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়! যুক্তিবহিভূর্ত বাক্যা্ি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ 
করেন নাই; কিন্ত যোগবাশিষ্ঠে এবিধ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় ন]। 

যোগবাশিষ্ঠ-প্রণেতা অদ্বৈততত্বের সিদ্ধান্ত করিতে যে বিচার প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহাও শশস্করাচার্যের বিচারধারা হইতে কোনও কোনও অংশে পৃথক দেখিতে 
পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্ধের মতে আমাদিগের সম্মুখে দৃষ্ট জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই 
অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। কিন্তু যোগবাশিষ্ট-প্রণেতার মতে এই জগৎ “কিছুই নয়” নয়, 
বরং ইহাই সেই একমাত্র অবিনাশী স্বরূপ বা অদ্বৈত সত্বা) তবে যে ইহার মধ্যে নানান 
দেখিতে পাওয়! যায় তাহা পনামতঃ ন তু বস্ততঃ%, “বাচি তিন্নং ন বস্তনি” এবং এই কথাই 
তিনি বহু প্রকারে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন-_ 

(ক) সঃ কণো যা! চ কণিক! য! বীচচির্স্তরল্নকঃ 

যঃ ফেণো যা চ লহরী তদ্ যথা বারি বারিণি॥ 
যো দেহে! যা চ কলনা যদ্ দৃশ্যং যৌ ক্ষয়াক্ষয়ো 
যা! তাবরচনা যোত্রথস্ততৃথা ব্রন্ধ ব্রন্মণি ॥ 

(খ) সর্গ এব পরং ব্রহ্ম পরং ব্রদ্মৈব সর্ার্ৃক্ ॥ 
(গ) যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্দশ্যজাতং পুরোগতম্ 

পরং ব্রদ্ধৈব তৎ সর্বমজরামরমব্যয়ম্॥ 
উভয়ের যুক্তিধারা বিচার করিলে পরিফ্কারই অনুমিত হয়, উভয়ে এই জগৎকে বিতির- 
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তাবে দর্শন করিয়াছেন। তাহা হইলেও, উভয়েরই শেষ সিদ্ধান্ত সেই এক অবিনশ্বর 

বরঙ্গেই পর্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
যোগবাশিষ্ঠের কোনও স্থানেই শঙ্করচার্ষের সামান্য ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না, 

কিন্তু শঙ্করার্ষের অনেক গ্রন্থে যোগবাখিষ্ঠের, শ্লোক বা তদনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহ] হইতেও অনুমান কর] যায় যে যোগবাশিষ্ঠ শঙ্কর চার্ষের পূর্বে। 
অপরপক্ষে, কেহ কেহ যোগবাশিষ্ঠকে শঙ্কর|[চার্ষের পরবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করাছেন। 

তাহাদিগের প্রধান ধুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য তাহার ভাষ্যে বা কোনও পুস্তকে যোগবাশিষ্টের 
উল্লেখ করেন নাই। ধাঁহারা এই মত শোষণ করেন, মনে হয়, তাহারা শঙ্করাচার্ষের সমগ্র 

পুস্তক ও ভাঁষ্যাদি অধ্যয়ন করেন নাই; নতুবা তাহারা নিজেই দেখিতে পাইতেন শঙ্কর!চার্য 
একাধিকবার ষোগবাশিষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আলোচন। পরে করিব। 

কাহারও মতে. যেহেতু শঙ্করাচার্য যোগবাশিষ্ঠের কোনও ভাষ্য লেখেন নাই, সেই 
হেতুই স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্করাচার্যের কালে যোগবাশিষ্ঠের অস্তিতই ছিল না। 
অবশ্য এই মতটির পরিপোষক-সংখ্য। অধিক নয়। তবে একথার উত্তর নিঃসষ্কোচে বল৷ 

যাইতে পারে যে যোগবাশিষ্ঠ নিজেই ভাষ্য, কাজেই তাহার আর ভাষ্যের প্রয়োজন হয় 
নাই--"অগাধে পতিতং রত্বং রত্বেনৈবাবলোক্যতে*। 

যাহ! হউক, এই বিষয়ে কিছুদিন মাত্র অনুসন্ধান করিয়া আমি যে সমস্ত নির্দিষ্ট 
প্রমাণ পাইয়াছি, তাহ। এক্ষণে সাধারণের বিচারার্থ নিবেদন করিতেছি। শ্রীমদ্তগবদগীতার 

আরয়োদশ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক-_- 

“খধিভিবহ্ধাগীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ গৃথক্ 
্স্ত্রপদৈ শ্চৈ হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈ1” 

ও তাহার ভাষ্য পাঠ করিলে দেখ! যায় যে, শঙ্করাচার্য্য 'খধিভিঃ" শব্দ ব্যাখা করিতে, 

বলিয়াছেন--%খবিভিবপিষ্ঠাদিভিঃ” | আঁমার মনে হয় এস্থলে শঙ্কর যোগবাশিষ্ঠকেই লক্ষ্য 

করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন। কারণ বশিষ্ঠ নামের সহিত সংগ্রিষ্ট অন্ত কোনও দার্শনিক গ্রন্থ 

নাই। বশিষ্ঠ নামযুক্ত একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বশিষ্ঠ সংহিতা, কিন্তু ইহার লিখনতঙ্গী ও 

লিখিত বিষয় দেখিয়] মনে হয় উহ! যোগবাশিষ্ঠের পরবর্তী কালে অপর কোনও গ্রন্থকার কহৃকি 

প্রণীত হুইয়াছে। বিশেষতঃ গীতার এ শ্লোকের প্রতিপাদ্য যে বিষয়ের অর্থ করিতে শশ্করাচার্য 

বশিষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, বশিষ্ঠ সংহিতায় সেই ব্রক্ধ সম্বন্ধে কোনও বিচাঁর ৰা কথাই নাই। 

যাঁহা হউক যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে যোগবাশিষ্ঠ ও বশিষ্ঠ সংহিতার প্রণয়নকত1 

পৃথক নয় একই, তাহ! হইলে আমার প্রুতিপাগ্থ বিষয় প্রমাণ করা৷ আরও সহজ হুইয়। উঠে। 
কারণ বেদাস্তদর্শনের “অনা বিছুর্বম্বয়াৎ” ৩1৪।৫০ হুত্রের শারীরক ভাষ্যে দেখিতে পাই শঙ্করা চার্য 

বশিষ্ঠ সংহিতা হইতে নিয়লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন-. 



শ্রাবণ, ১৩৪৭] যোগবাশিষ্ঠ ও শঙ্বরাচার্য ৭৪১ 

(ক) যত্ন সম্তং ন চাঁসস্তং নাশ্রতং ন বহুশ্রুতম্ 

নম্ববৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাঙ্গণঃ ॥ 

গৃঢধর্মাত্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ 

অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মুকবচ্চ মহীং চরেৎ | 

(খ) “অব্যক্তলিঙ্গো ইব্যক্তাচারঃ” ইত্যাদি 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রের ভাষ্যে দেখিতে পাই পস্করাচার্য 

“তথা চ বাশিষ্ঠে যোগশান্ত্রে” বলিয়া কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। এই «“যোগশাস্ত্রই” 

যে যোগবাশিষ্ট তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। অশ্ব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 

ভাষ্য শঙ্করাচার্ষের ভাষ্য কিনা এসম্বপ্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহারা 

এই সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণ? এ পর্যন্ত করিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ নছে। 

কাজেই এখন পর্যন্ত শ্বেতাশ্বতরভাষ্যকে শাঙ্করভাষ্য না|! বলিয়া! পারা যাঁয় না। কাজেই 

এদিক দিয়াও দেখা যায় যে, যোগবাশিষ্ঠ আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী। 

র্মধি সনৎকুমার রাজা ধূতরাষ্রকে আত্মার অনশ্বরত্ব সন্ধে যে সমস্ত মহামূল্য উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহা! মহাভারতের উদ্ভোগপর্বের কয়েকটিমাত্র অধ্যায়ে বিবৃত আছে। এই 

ংশকে মাধারণতঃ “মনৎ্সুজাতীয়” বলা হয়। এই সনৎম্ুজাতীয় পাঠ করিলে দেখা যায়, 

গ্রথম অধ্যায়ের ১৫ও ৩১ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধ “তথ! চাহ বশিষ্ঠ:, “তথা চাহ ভগবান 

বশিষ্ঠঃ বলিয়া যোগবাশিষ্টের দুইটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। সনতমুজাতীয় ভাষ্য স দ্বেও 

পণ্ডিতদিগের মধ্যে মততেদ আছে। কিন্তু আমার মতে এই ভাষ্যকে কোনও প্রকাদেই 

অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যাঁয় না, কারণ এই ভাষ্য যে শঙ্করাচার্ষের নিজেরই, ইহ! নানা 

প্রকারে প্রমাণ করা যায়। ইহাদ্িগের মধ্যে আমি তিনটি প্রমাণ নিয়ে দিলাম -. 

প্রথমতঃ-_মাধবাচার্য তাহার শঙ্করদিগ্থিজয় গ্রন্থে পরিষ্কার বলিয়। গিয়াছেন যে 

সনতমুজাতীয়ভাব্য শঙ্করের লেখনী প্রস্থত--- 

“ততে৷ মহাতারতসারভূতাঃ স ব্যকরোদ্ ভাগবতীশ্চ গীত! 

মনৎমুজাতীয়মসৎনু দুরং ততো! নৃসিংহন্য চ তাপনীয়ম্” 

দ্বিতীয়তঃ--শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য 

বলিয়াছেন-_ 

“্নানৎছুাতেহপি একপাদং নোতক্ষিপতি” ইত্যাদি 

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মহাভারতের গীতাংশের স্তায় সনৎগ্জাতীয়াংশও 
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শঙ্করাচার্ষের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল; কাজেই তাহার পক্ষে ইহারও একটি ভাষ্য লেখা 

অসম্ভব বলিয়৷ মনে হয় না। 

তৃতীয়তঃ-_শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে নিয়পিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাই--. 

"প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কতব্যঃ কদাচন 
প্রমাদে! মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্ষণঃ সুতঃ |” 

এস্কলে শঙ্কর নিশ্চয়ই সনতকুমারকেই “রহ্ষণঃ স্থৃতঃ” বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
প্রকারান্তরে সনৎম্জাতীয়ের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ গ্লোক 'অবলম্বনেই বিবেকচূড়ামণির উদ্ধত 
শ্লোকটি রচন! করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কারণ সেখানে দেখিতে পাই সনৎকুমার বলিতেছেন _ 

“প্রমাদং বে মৃত্যুমহং ব্রবীমি* 
উল্লিখিত সমুদয় যুক্তি ও প্রমাণগুলি একত্রে আলোচনা করিলে নিঃসন্দেছেই বলা 

যায় যে, যোগবাশিষ্ট শ্রীমৎশস্করাচার্যের পূর্বে প্রণীত হুইয়াছিল। আশা! করিয়া পাঠকগণের 
মধ্যে কেহ এই সুত্র ধরিয়া ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান করিবেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনু- 

সন্ধানমূলে এতদপেক্ষাও নির্দিষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন । 



রীস্রীবল্লভাচার্য 
শ্রীসভীশচন্দ্র শীল এম্. এ.) বি. এল, 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রচপিত আছে। বিঞু.ক ধীহার1 পরম- 

দেবতাজ্ঞানে উপাসন৷ করেন তাহাদিগকে বৈষব বল! হয়। বৈদিকযুগেও যজ্জাদিতে বিষুর গ্রাধান্ঠ 

স্বীকৃত হইত এবং বিষ্ণুকে যক্ঞেশ্বর বল] হইত। বৈদিক যুগে যাগষজ্ঞ ও উপাসনাদির দ্বারা বিষ্ণুর 
পূজা করা হইত। সেই সময় এই ধর্মের নাম ছিল “সাত্বত' ধর্ম। পরবর্তীকালে ভক্তিমার্থের 
উপাসন' প্রচলিত হইল। এবং ইহার নাম হইল তাগবৎ ধর্ম বা পাঞ্চরাব্রমত। এই পাঞ্চরাত্র 
ধর্ম হইতে মধ্যযুগে কয়েকটা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আচার ব্যবহার, উপাসনা প্রণালী 

প্রভৃতিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভেদ কারণ। ৪টী সম্প্রদায়ে এই বৈষ্ণব ধর্ম বিভক্ত হইল যথা-_- 
শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। শ্রী (লক্ষ্মী) রামান্থুজাচার্য কতৃ ক, ব্রহ্ম মধবাচার্য কতৃকি, রুদ্র বল্পতাচার্যের 

দ্বারা এবং সনক নিন্বার্কাচার্ষের দ্বার! প্রবতিত হইল। এইভাবে মধ্যযুগে এই ৪টা সম্প্রদায়ের 
প্রাদুর্ভাব হইল। এতদ্বযতীত গ্রীঠঠতন্থদেব-গ্রবত্তিত গৌড়ীয় সশ্রুদায়কে পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায় 

বল! যাইতে পারে। যদিও চৈতন্থদেব নিজে মাধ্বসশ্রদায়ের অন্তভক্তি ছিলেন কিন্তু তীহার 
গ্রবতিত মতবাদ অভিনব ও অধিকতর সমুজ্জল। বতমান প্রবন্ধে কুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবত'ক 
শ্ীপ্রীবল্লতা চার্ষের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইতেছে। 

তৈলঙ্গদেশে ( মান্ত্রাজ গ্রদেশে ) ১৪৭৮ শ্রীস্টার্বে (১৫৩৫ বিক্রম সম্বৎ) বল্লভাচার্ষের 

জন্ম হয়। কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে তাহার জন্ম হয়। তাহার জন্মমাস ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন বিবরণ পাওয়] যায় না। তাহার পিতার নাম লক্ষণত্ট ও মাতার নাম যল্পমমগরু। 

তাহার বাল্যকালের জীবনীর কোন ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়! যায় না। তাহার পিতা 

বিুম্বামী প্রবতিত টবষ্চব সম্প্রদায়ের অন্ততৃক্ত ছিলেন ও কাশীতে বাঁস করিতেন। এইস্থানে 
ধর্মাচার লইয়া স্থানীয় লোকদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় তিনি কাশী হইতে অগ্ঠন্র যাত্রা 

করিতেছিলেন। এই সময় তাহার পত্বী গর্ভবতী। পথগমনে কষ্ট হওয়ায় অষ্টম মাসেই তিনি 
এই সন্তান এক বনমধ্যে প্রসব করেন। সন্তানকে পরিত্যাগ শরিয়৷ তাহারা চলিয়া যান। 

পরে পুনরায় ফিরিয়া! আসিয়া জীবিত সন্তানকে লইয়া কাশীতে প্রত্যাগমন করেন ও সেখানে 
কিছুদিন অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনের নিকটস্থ গোকুলে আসিয়! বসবাস করেন। এখানে 

তিনি নারায়ণ ভট্ট নামক এক পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। অতি শীঘ্রই তিনি 
সংস্কতভাষ! আয়ত্ত করিলেন। তারপর একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইল। 
নানাপ্রকার সাংসারিক অশান্তি তাহার মনকে ভগবধ্মুখী করিয়৷ তুলিল। তিনি কাশীতে 

আগমন করিয়া শাস্ত্াধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্ত 

পরে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন । “ভক্তমাল” গ্র্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে-_তিনি দক্ষিণ 
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তারতের বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় গমন করিয়! শ্নাত ব্রাঙ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত 

করেন ও সেখানে বৈষ্বগণের আচার্ষপদে অভিষিক্ত হ'ন। বিজয়নগরে তাহার মাতুলালয় ছিল। 

রাজ! কৃষ্ণদেবের রাজত্ব সময় ১৫৯৯ হইতে ১৫৩০ খ্রীস্টাৰ। আর সে সময় অদ্বৈত বৈদান্তিক 

অপ্লয় দীক্ষিতের পিতা ও পিতামহ কষ্খদেবের সভাপ্ডিত ছ্িলেন। ইহারা বিচারে পরাস্ত 

হইয়াছিলেন কিনা সে বিষয় জানা যায় না। 

বল্লুতাচার্য বিজয়নগর হইতে উজ্জয়িনীতে গমন করেন ও সেখানে শিপ্রানদীর তীরে 

এক অশ্বথবৃক্ষমূলে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এই স্থানটা এখনও তাহার বৈঠক বলিয়া খ্যাত। 
এইরূপে তিনি কিছুকাল হরিদার, প্রয়াগ প্রস্থতি তীর্থ পর্যটনাদি করিয়া গোকুলে প্রত্যাগমন 

করেন। গ্োকুল যমুনার বাম তীরস্থ ও মথুরাসহর হইতে প্রায় তিনক্রোশ পূর্বে। এখানে বলা 
প্রয়োজন কাশীতে তিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়। প্রথমে গোকুলেই বাঁস করিতেন । সম্ভবতঃ তিনি 

মথুরার ঘাটে ও চুনারে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কারণ চুনারের একক্রোশ পূর্বদিকে 

একটি মঠ ও মন্দির আছে এবং সেখানে “আচার্য কু'য়া' নামে একটি কূপ আছে, আর মধুরাঁঘাটে 
তাহার এক বৈঠক আছে। যাহা হউক তিনি গোকুণে অবস্থ।ন করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান 

ও পৃজাদিতে মগ্ন থাকিতেন। শ্্রীকৃঞ্জ তাহার অর্চনায় প্রীত হইয়া দর্শন দেন এবং বালগোপাল 
মুতির সেবা ও পুণ্জা প্রচার করিতে আদেশ দেন। তদবধি এই সম্প্রদায় বালগোপালের 

উপাসক। বুদ্দাবনে অবস্থানকালে প্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাহার একবার মিলন হয়। 
শ্রীচৈতন্ধদেব তখন বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শুনা যায় বল্পতাচার্য বিচারে 
প্রীচৈতন্তদেব কতৃক পরাজিত হ'ন। তিনি চৈতন্তদেব অপেক্ষা ৭1৮ বৎসরের বড় 

ছিলেন। যাহ হউক, বল্পভাচার্য গেকুলে অবস্থান কালে তাহার মতের পরিপোষক প্রায় 

১৬খানি প্রকরণ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদ্দি রচনা! করেন। নিয়ে ইহাদের পরিচয় প্রদান করা 

যাইতেছে । এইরূপে তিনি বহুকল যাবৎ জীবিত থাকিয়া স্বীয় মত প্রচার ও শিষ্য 

সংগ্রহ করেন। তিনি গুজরাট ও অন্ঠান্ঠ প্রদেশেও স্বীয় মত প্রচারে গিয়াছিলেন। তাহার শিষ্য 

সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুর্জর স্ত্রী ও পুরুষ আছেন। তিনি প্রায় ১*৮ বতসর কাল জীবিত 

ছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থ।য় তিনি কিছুকাল কাশীধামের অন্তর্গত জেঠন-বড় নামক স্থানে 
অবস্থান করেন। এইস্থানে তাহার একটি মঠও আছে। এই কাশীতেই প্রায় ১৫৮৭ খ্রীষ্টাবে 

তাহার দেহত্যাগ হয়। কোন মতে তিনি বোম্বাই গ্রদেশস্থ কোনস্থানে দেহত্যাগ করেন। 
তাহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। তিনি একদিন কাশীর হন্ুমানঘাটে গঙ্গাঙ্গানে 
অবতরণ করিলেন, আর উঠিলেন না) আর এঁ স্থান হইতে একটা অগ্নিশিখা আকাশে উিত 

হইল। তীরস্থ অনেকে যেন দেখিলেন তিনি আকাশে লীন হইয়া গেলেন। ইহা! হইতে মনে 
হয় তিনি গঙ্গললিলে সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। তাহার দেহত্যাগের পর তাহার দ্বিতীয় 

পুত্র বিট্ঠলনাথ এই সম্প্রদায়ের আচার্ধপদে বৃত হইলেন। তাহাঞ্ জোষ্ঠপুত্রের নাম ছিল 

গোপীনাথ। সম্ভবতঃ তিনি তাহা'র ভ্রাতার স্তায় শান্তরজ্জ ছিলেন ন1। 



শ্রাবণ. ১৩৪৭] শীশ্রীবল্লভাচার্য ৭8৫ 

বল্লভাচাম্ কত গ্রন্থাবলী 

(১) অন্ুভাষ্য--ইহা ব্রন্ধস্থত্রের ভাষ্ম। ইহার উপর পুরুষোত্বমজী মহারাজ কৃত 
"ভাম্গ্রকাশ” টীকা! আছে । (২) স্ববোধিনী--ইচা ভাগবতের ব্যাখ্যা। (৩) সিদ্ধাস্তরত্ন্ত 

(৪) বিষুণপদ, ইহা হিন্দী ভাষায় লিখিত বিষ গুণকীত'ন। (২) ভাগবতলীলারহস্ত (৬) গীতাভাঘ্ 

(৭) পূর্বমীমাংসাঁতাষ্য (৮) সটাক তত্বদীপ ব! তত্বার্থদীপ। 
এই ৮টা প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্য ব্যতীত তাহার কৃত বু প্রকরণ গ্রন্থ ও স্তোত্রাদি আছে 

যথা_-অন্তঃকরণ প্রবোধ ও ইহার টীকা আচার্যকারিকা, আনন্দাধিকরণ, আর্ধা, একাস্তরহত্ত, 

বালতেদ, ত্রিবিধ লীলানাম।বলী, নবরত্ব ও ইহার টীকা, নিরোধ লক্ষণ ও ইহার বিবৃতি, মথুরা- 
মাহাত্বা, মথুরাষ্টক, যমুনাষ্টক, বেদপ্রতিকারিকা, বিবেকধৈর্যাশ্রয়, শ্রুতিসার, শ্রাদ্ধ প্রকরণ, সন্ন্যাস- 

নির্ণয় ও ইহার টীকা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, সেবাফলস্তো ত্র, ভাগবতপ।র সমুচ্চ়, মঙ্গলবাদ, পুরুযোত্তম 

সহস্র নাম, পুষ্টিপ্রবাহ, মর্যাদাভেদ, পত্রাবলম্বন, পদ্য, পরিত্যাগ, পরিবৃঢ়াষ্টক ও ইহার টীকা, 

প্রেমামৃত ও ইহার টীকা, প্রৌঢ় চরিতনামন্, বালচরিতনামন্, বালবোধ, কৃষ্টাশ্রয়, স্বামিন্তষ্টক, 
তক্তিবধিনী ও ইহার টাকা, সর্বোস্তমন্তোত্র ও ইহার টীকা । 

এই সব গ্রন্থ ব্যতীত বিষুঃপদ ( ইহা বল্লভাচার্য কৃত) ও ব্রজবিলাস, অষ্টছাপ, বাত? 
(ইহাতে বন্তুত ও তাহার ৮৪জন ভক্তের চরিত ব্িত ছে) প্রমুখ কয়েকটা তাষাগ্র্থও এই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রামাঠিক। 

এইবার আমরা বল্লপতাচারী সম্প্রদায় সম্বন্ধে স।মান্ত অলোঁচন৷ করিয়। প্রবন্ধের 

উপসংহার করিব। 

বল্লঙাচার্ষের মতে শ্রীুষ্ণের উপামনায় উপবাস ও কৃচ্ছ, সাধনের প্রয়োজন নাই। 
উত্তম বন্ত্রপপ্রিধাঁন ও স্ুখাগ্ণ অন্ন প।নীয়াদি এবং বিষয় ও সুখ সম্ভোগ পূর্বক ভগবানের সেনা 

করিতে হয়। সে্ন্য এই সম্পরবায়ের বৈপেরা বিষয়ী ও ভোগবিলাসী এবং গোস্বামীর সকলেই 
গৃহস্থ। গোস্বামীর শিষ্যরা! তাহাদিগকে বনুমূল্য বন্ত্রাদি ও তোজন্রব্য এবং ভোগবিলাসের 

উপকরণ প্রদান করে। এইরূপ শিয়ম আছে যে খিখ্বেরা গোস্বামীকে তাহাদের তনু, 

মন ও ধন এই তিনই সমর্পণ করিবে। শিষ্যেরা অনেকেই ধনী ও ব্যবসায়ী; গোস্বামীরাও 

ব্যবসায় করেন। 

ইহারা প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের আটবার মেবা করেন _- মঙ্গলারতি (হুর্যোদয়ের 
অধর্থণ্টার পর) শৃঙ্গার (৪দও বেলায়) গোয়ালাবেশ, (৬ দণ্ড বেলায়) রার্জতোগ, (মধ্যাহ্ৃকালে) 

উত্থাপন, ( অপরাহৃকালে ), ভোগ, সন্ধ্যা ও শয়ন (৬ দণ্ড রাব্রিকালে )। 
এই প্রকার নিত্যসেবা ব্যতীত বৎসরে কয়েকটা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়__যথ! জন্মাষইমী 

রাসষাত্রা প্রভৃতি । রাসযাত্র! উৎসব একটা মনোরম দৃশ্ত__ইহাতে নানাপ্রকার নৃত্য, গীত 
বাদ্যাদির আয়োজন হয়, তৃণগৃহ ও নান! পণ্যশালা! প্রস্তুত হয়। নদীকূলে পাধানবেদীর উপর 

৯৪. 



১৪৬ প্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

শ্রীকঞ্চের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। স্তোত্রপাঠ ও সাষ্টাঙ্গ গ্রাম ইহাদের পুজার ও উৎসবের 
বিশেষ অঙ্গ । 

এই সম্প্রদায়ের ভক্তর1 বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্নের প্রতিকৃতি অস্কিত 

করেন; ললাঁটে ছুইটী উর্ধপুণ্ঁ, করিয়া নাসামূলে অধচন্ত্রারতি অঙ্কন ক'রে উহা জুড়িয়া দেন 
ও এ পু্ডের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ গোলাকার তিলক ধারণ করেন। কণ্ঠে তুলসীর মালাও 
ধারণ করেন। 

গোস্বামীর! এই সম্প্রদায়ের বালকদিগকে প্রথমে গলায় তুলসীর মালা দিয়৷ *শ্রীরুষ্ণ: 
শরণং মম” এই মন্ত্রপাঠ দ্বারা সম্প্রদায়তূক্ত করেন তারপর ১২শ বা ততোধিক বর্ষে দীক্ষা 

দিয়া দৈননিন ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দেন। 

ূ মথুরা ও বৃন্দাবনে এই সম্প্রায়ের বহু মঠ ও মন্দির আছে। তারতবর্ষের অন্থান্তি স্তানের 
মন্দিরের মধ্যে এইকয়টা বিশেষ প্রসিদ্ধ যথা__আজমীরের অন্তর্গত শ্রীনাথদ্বারের মঠ--এই মঠটা 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও পশ্থ্যসম্পন্ন ; এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে বমরে অন্ততঃ একবার এই মন্দির 
দর্শন করিতে হইবে; কাঁশীর অন্তর্গত লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির; দ্বারকা 
ও পুরীর কয়েকটী মন্দির; জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারক] ইহাদের শ্রেষ্ঠ তীর্ঘস্বান। গুজরাট, মালব 
ও কাশ্মীরের বন স্ব্ণবণিক ও ব্যবসায়ী লোকেরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রতি হুত্তীতে 

১টী পয়সা ও প্রতিদিনের বন্তরবিক্রয়ে ছুইটা ক'রে পয়সা ইহারা দেবালয়ে দানের জন্য রাখিয়া 
দেন। আর পরম্পরকে ইহারা প্রীকৃষ্” ও “জয়গোপাল” বলিয়া অভিবাদন করেন। 

বল্পভাচার্ধের মতবাদের নাম তশুদ্ধাদ্বৈতবাদ?। ইহারা এই মতের প্রথম প্রবর্তক 

বলা যাইতে পারে না। পূর্বে এই মত মাধ্বমতেরই অন্তভূক্ত ছিল, তারপর বিষ্ুম্বামী নামক 
কোন বৈষ্ণব আচার্য মাধবমতে কয়েকটীস্থানে নূতন মত প্রবতিত করেন। বিষ্ুস্বামীর শিব্য 
জ্তানদেব ও তাহার ছুই শিষ্য নাথদেব ও ভ্রিলোচন এবং ইহাদের শিষ্য বল্লভাচার্য। তবে বল্পতাচার্ 

এই সপ্রাদায় ও মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। তাহার দার্শনিক মতবাদ বর্তমান লেখকক্কৃত 
বেদাস্তদর্শনের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিৰিষ্ট হইবে। সেজন্য এস্বানে আলোচিত হইল ন1। 

ইহাই সংক্ষেপে বল্পীভাচার্যের জীবনী ও সম্প্রদায়ের পরিচয়। যেমন শস্করাচার্যপ্রমুখ 
অন্তান্ত আচার্ধদিগের সংস্কৃত ভাষায় জীবনী আছে এবং ইংরেজী ও অন্ঠান্ত ভাষাতেও জীবনী 

গ্রকাশিত হইয়াছে বল্লতাচার্ষের সেই প্রকার কোন জীবনী নাই। যাহাতে অন্ততঃ ইংরেজী 
এবং বাংলা, হিন্দী ও গুজরাঁটী ভাষায় এই মহাপুরুষের জীবনী ও মতবাদমূলক একটা প্রামাণিক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহার জন্য এই সম্প্রদায়ের ধনী ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 



প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা 
শ্রীযুগালকিশৌর পাল, বি.এল্ 

যে সকল দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, সেই সকল দেশের পক্ষে 
প্রাচীন মুদ্রার মূল্য ইতিহাস রচনার উপাদান স্বরূপ অধিক না হইলেও, তারতের পক্ষে যেখানে 
জনপ্রণাদ, বৈদেশিক পর্যটকগণের ভ্রমণবৃস্তান্ত, প্রাচীন শিলালিপি বা তাত্রশাসন এবং 

সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়৷ ইতিহাস রচন] করিতে হয়, প্রাচীন মুদ্রা ইহার ইতিহাস রচনার 

একটি প্রধান উপকরণ। সেইকারণ গ্রাচীনমুদ্রা ভারতীয় ধতিহাসিক গবেষকগণের পক্ষে 

বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

মানব সমাজের আদিম যুগে, যখন হইতে শ্রম বিভাগ আরম্ভ হইল, তখন হইতে 

ম[নবসমাজে বিমিময় আরন্ধ হয়। এই বিনিময়ের সুবিধার জন্য ক্রমে মুদ্রার গুচলন 

আরম্ত হুইন্ন। বন্তরনির্মাণক।রীর যখন খাগ্ দ্রব্যের আবশ্তক নাই তখন কৃষক যদি খাগ্ঠ দ্রব্যের 

পরিবর্তে বস্ত্র ক্রয় করিতে আপিত, তখন বড় অন্রবিধ! মনে হইত। এই অন্ুবিধা দুরীকরণের 

নিমিত্ত পৃথিবীর সবত্র বিনিময়ের স্থায়ী উপকরণের উদ্ভাবনের জন্ত মানবসমাজ কৃতসস্কল্প হইল 

এবং বিনিময়ের এই উদ্ভাবিত উপকরণের নামই মুদ্রা। প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ধাতু পৃথিবীর 

সর্বত্র বিনিময়ের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাদিগণ ধাতুনিমিত মুদ্র' বিনিময়ের জন্ ব্যবহার 

করিয়! আসিতেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রাচীন ধর্মশান্ত্ সমূহে ভারতবর্ষের প্রাচীন 

সুবর্ণ, রৌপ্য ও তার মুদ্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বর্ণ মুদ্রীর নাম সুবর্ণ বা নি, রজত মুদ্রার নাম 

পুরাণ বা ধরণ এবং তা মুদ্রার নাম কার্ধাপণ ছিল। অন্যান্ত দেশের স্কায় ভারতে প্রথমে 

রণধাতু বিনিময়ের উপাদানরূপে ব্যবত হইত। তাহা হইলে, নিষ্ষ, ধরণ ও কার্ধাপণ প্রভৃতি 

শব্দ প্রথমতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্রের একটা নিধর্ণরিত ওজন বুঝাইত১ | পরে যখন ভারতবর্ষেও 

ক্রমে ওক্ন করা চূর্ণ ধাতুর পরিবতে” ধাতুনিখিত মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হুইল, তখন পুরাণ, 
কার্ধাপণ, ম্ুবর্ণ বা নিষ্ক ক্রমে ওজনের নাম হইতে মুদ্রার নামে পরিণত হইয়াছিল। 

খক্-সংহিতায় নিফষ শবের উল্লেখ দেখা যায়। খধি কক্ষীবন্ সিদ্ধুনদী তীরবাসী রাজা 

তাবষব্যের নিকট হইতে নিষ্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ বৌদ্ধ সাহিত্যে সুবর্ণ বা রজত নির্মিত 

১ হুবর্ণ ওজনের রীতি-+১ নিফ বা পল-৪ সুবর্ণ ৬৪ মাষ1-৩২০ রতি 

রৌপ্য ওজনের রীতি--১ ধরণ ব| পুরাণ ১৬ মাধক "৩২ রতি। 

তাজ্র ওজনের রীতি--১ কাষাপণ*.৮* রতি। 

২ খক্ৃ-সংহিতা--৩1৪৭৪ | 
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কার্ধাপণ বা কাহাপণের উল্লেখ আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে অতি প্রাচীনকালে 

তারতেবর্ষে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাত প্রভৃতি ধাতুর নিগ্সিত মুদ্রার গ্রচলন ছিল। 
প্রাচীন ম্ুব্ণ, নিফ বা পল অগ্ভাপি বোধ হয় আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন 

স্থানে অনেক চতুঞ্ষোণ ও গোলাকার প্রাচীন রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন 
ধরণ বা পুরাণ। এই মমস্ত মুদ্র। হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রৌপ্যের পাত কাটিয়া একই 
সময়ে বহু চতুফ্ষোগ রজতখণ্ড নিমিত হইয়াছিল , পরে প্রত্যেক খণ্ডের পার্থ এক বা ততোধিক 
অন্ক চিত (300011-20914 ) অঙ্কিত হইয়াছে । এই চতুক্ষোণ মুদ্রাই প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ। 

ভারতের পর্বপ্রাচীন মুদ্রা আকারে চতুষ্কোণ ছিল। সমগ্র ভারতে যে সমস্ত অঙ্ক চিহ- 

যুক্ত নুবর্ণ, রজত ব তাত্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই চতুক্ষোণ। সুতরাং গ্রাচীন 

পুরাণ ব! ধরণ এবং এই সকল অঙ্কচিহ্তযুক্ত মুদ্রা যে এক, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই। উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে এই জাতীয় সহন্র সহশ্র রজত ও তাঅমুদ্রা আবিষ্কৃত 

হইয়াছে এবং মুদ্রাতত্ববিদ্গণের নিকট ইহা অন্ববুক্ত (0013017-1087060 ) মুদ্রা নামে 

পরিচিত। 

উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অম্নমান করিতেন ষে, প্রাচীন 

ভারতের মুদ্রা আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পরে গ্রীক্দেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছে । বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, আলেকজাগ্ডারের 

আক্রমণের পরে ভারতে মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে । বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ শ্তর আলেক- 
জান্নার কানিংহাম এই মতের ভিত্তিহীনতার প্রমাণ করেন। ফরাসী পণ্ডিত বন্ধু ফ, এই জাতীয় 
মুদ্রা যে ভারতের মুদ্রা, অনুকরণ নহে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। রোমক এঁতিহালিক 
কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস (0111015 08:005 ) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে দিক্বিজয়ী বীর 

আলোকজান্দার তক্ষশিলানগরে উপস্থিত হইলে উক্তনগরীর দেশীয় রাজা ৮* টালেণ্ট (1৪11) 

মুল্যের মুদ্রিত রৌপ্য উপহার দিয়াছিলেন।১ ম্তরাং গ্রীক জাতির ভারতবর্ষে আগমনের 
পূর্ব হইতেই এই দেশে মুদ্রিত রৌপ্য ব! রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল। 

ফরাসী পঙ্ডত দেকুরদেম সে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পুরাণাদি মুদ্রা ভারতে 

ুদ্রাঙ্কিত পারসিক মুদ্রা। রৌপ্য পুরাণ এবং রৌপ্য দারিকে ( দারা বা দরামুসের মুদ্রা ) কোনই 
প্রন্দে নাই। এইমত ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের তৃতপূর্ব অন্তম অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি. বি. 
ম্পুনার (1). 0). ৪. 990061) কতৃকি সমধিত হুইয়াছে। 

গৌতমবুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রচলন ছিল, ইহা! বৌদ্ধ সাহিত্যে 
তাহার বছ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। থুঃ পুঃ চতুর্থ শতাবীতে জাতকলমূহ বত'মান 

আকারে লিখিত হইয়াছিল, এইগুলিতে কার্ধাপণ বা কাহাপণ নামের ব্যবহার অনেক 

১০909 91 4003991 [100195 0১ ছ, 
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স্থানে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক রিজ২ ডেভিড (179 1810 ) তাহার “02 0010( 
ভা০121)5 ৪110 159901535 ০£ 06510 নামক প্রবন্ধে পালি সাহিত্যে মুদ্রার উল্লেখের ৃষ্টাস্ত- 

গুলি একত্র করিয়াছেন। পাণিনির সময়েও মুদ্রার প্রচলন ছিল, "সিদ্ধান্ত কৌমুদী”তেই তাহার 
প্রমাণ আছে। তাহার হৃত্রে রূপ্য- রূপাদাহত শবের ব্যবহার আছে। রূপ (আকার) 

হইতে "য' প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন হুইয়াছে। রূপ্য শবে মুদ্রিত আকার বিশিষ্ট মুদ্রা বুঝায়। 

এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় খ্রী' পৃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পুরাণাদি 
মুদ্রার প্রচলন ছিল, সথতরাং থুষ্ট জন্মের সহম্র বত্সর পূর্বে মুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছিল, একথা 
নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 

ভারতীয় মুদ্রার উৎপত্তি ষন্বন্ধে বলা যাঁয় যে নাতিস্থল রূপার পাত খণ্ড খণ্ড করিয়া 
কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুফোণ রজত মুদ্রা নিমিত হইত; পরে বিশুদ্ধি জ্ঞাপনের জন্ত এই সকল মুদ্রার 
একপারর্থেবা! উভয়পার্খে অঙ্কচিন্ধ মুদ্রাঙ্ধন আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাঙ্কনবিধি 

গ্রাচীন জগতের অন্যান্ত সভ্যদেশের মুদ্রাঙ্কন রীতি হইতে বিভিন্ন বলিয়াই বিদেশীয় পগ্ডিতগণ 

ভারতীয় মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতিকে এতদ্দেশজাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রৌপ্যের পাত 

কাটিয়া তাহার পার্থে একটা একটা করিয়া অনেকগুলি অঙ্কচিন্ধ মুদ্রিত হইত! কি 

কারণে তাহা বলিতে পারা যায় না, মুদ্রার একইদিকে অধিকাংশ অঙ্কচিহগুলি মুদ্রিত 

হইত, অপরদিকে অনেক পুরাণে অঙ্ক চিহ্ন থাকিত না, থাকিলেও সেগুলির সংখ্যা অতি 

অল্প। উভয়দিকের অঙ্কচিহ্বের সংখ্যা সমান এরূপ মুদ্রা অতীধ বিরল। এই সকল অঙ্ক 

চিহ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মততেদ আছে। কানিংহাম প্রভৃতি মুদ্রাতত্ব- 

বিদ্গণ বলেন যে বণিকগণ একবার পরীক্ষিত মুদ্রা পুনরায় চিনিয়া লইবার জন্য এইরূপ 
চিহ্ণঙ্কন করিত। পরবতাঁকালে বাংলায় স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের রদ্দতমুদ্রানমূহে 
এইরূপ অঙ্কচিহ্ন (70130171721 বা 97701610911) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্বতাত্বিক 

ডাঃ ম্গুনার বলেন যে পুরাণের অঙ্কচি্থগুলি এ সকল মুদ্রা যে যে নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল 

সেই সেই নগরের চিহ্ন বা! লাঞ্চন। 

বতমানে ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ কতৃক চিহ্ুক্ত যৃদ্রাসন্বন্ধে একটী গবেষণামুলক 
৬২শ-সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হুইয়'ছে। ইহাতে বিহারের পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত পাত্রহ! 

নামক স্থানে যে সকল অঙ্কচিহ্যুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা 

আছে। এখানে মেট ২, ৮১৩ সংখ্যক মুদ্রা আবিফত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় 

৯১৭০ওটী মুদ্রার সম্বন্ধে এই পুস্তকে আলোচন! হইয়াছে । এই সমস্ত মুদ্রাতে বিভিন্ন বিভিন্ন 

চিহ্ন আছে, পণ্ডিতগণ মনে করেন যে যখন এই মুদ্রাগুলি নির্মিত হইরাছিল, তখন বিভিন্ন 
নির্বাণকারী ইহাতে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এক একটা ছাপ দিয়াছিল এবং এই মুদ্রা 
সকল যে ভারতের শ্বদেশজাত মুদ্রা এবং অন্ত কোনদেশের মুদ্রার অনুকরণ নহে ইহা 

পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। 



৭৫9 জ্ীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

তারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তক নাই। 

ভারতবর্ধীয় বা অন্তান্ত দেশের পুরাতত্ববিদ্গণ, ধীহারা মুদ্রাততৃবিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই সাধারণতঃ ইংরেজীভাষায় নিজ নিজ মতামত প্রকাশ 

করিয়াছেন। বাংল] ভাষায় লিখিত মুদ্রাতত্ব বিষয়ে বোধ হয় একমাত্র পুস্তক স্বর্গীয় রাখাল- 

দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থ «প্রাচীন যুদ্রা”। মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক 

গ্রস্থের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 
19০6, 2. এ. 2505928 (১): [20120 00175 (২) 731160510 1105৩01 

0০৪80910215 01 11701210019) 41001018598 ড, 2:590:8095 66০, 

[07415817057 (00181521 

(১) 00119 0£ 411015116 [10019, 
(২) (01115 01 016 [1100-01661. 71111069, 

(৩) 00115 01 075 9891589, (৪8) 00105 01 116012965] 10019. 

/৯]]2: 11051505607 09091026601 11501911 (01119, 00006 10511550165, 

[৩:০5 (0588 01)57 : (১) 02165190 0010986 (২) 32105] 01056020 020510206 

০0111101917 00115, 01591 & 9০010 1211765 ০011380012. ৫ 11019. 

(৩) 0০10 01115 01 44912. 19910: 48165210061 076 01586 

৬27052৮ /৯, ও22168 : 08091050501 (01115 10 075 100191) 01005501008 ড০1 1 

11. 51501 ৮/0817 
02021021015 ০01 01115 111 01121170101 1115611 ০015. 7 তা 

91/87788610010 4৯105 0. 

4, 8111)1015175176 60 0116 ০21910686 01 001119 11) 1110 11101910 11056010৬০1] ৫] 

|. 3, ড/1210517550: 
0০৪90910006 01 00115 111 1116 11117191) 11015601101, 14012015 ৬০] [, 

শু, ড/. 1২155 10851 : 

01 006 41015100 00175 & 119851125 01 (০65101, 

(0, 7. 17711 :07150011091] (7961. ১01175, 
3.৬. 12580: 02(210706 01 01:59 001115 10) 017৩ 7317 010095010) 00৩০০ 

1211701: 90100 11101911 0019, 

(০. এ. 81০0৬78--706 00125 01 [11019 
91)0জ। 11818001921 5জ/াডে- 56005 0£110161 11101911 [0100151590105 

15105810958 7381)61065--10530110055 [750 01 90010001155 & 00105 20 

015 11055000 0£ 1398110155 92111009, 17281251780. 

তি ৭. 8105050জচাতজ। : & 01021. 01 511552 0010017-7021150 0013 (010 
10010625 

ই্ছা ছাড়া 02719219500 01120101015, 10102111900 90001507570 01 015 

08:18] 01 07 1২০81 451900 9001665 ০0173611591 গ্রভৃতি 19827781এ মুদ্রাতত্ব বিষয়ে 

অনেক প্রবদ্ধ প্রকাশিত হয়। 



বেদাস্তদর্শন 
(পূর্বাহথবৃত্তি ) 

ভীসভীশচজ্ শীল এম্. এ. বি. এল্. 

পূর্বে রামান্থজের মতবাদ সংক্ষেপে বণিত ভইয়াছে। এইবার রামানজ শঙ্করের 
মতবাদ কি তাবে খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে। 

শঙ্করের দর্শন মায়াবাদের উপর স্থাপিত। রামান্থজ বলেন এই মায়াবাদ ৭টা প্রকারে 

অন্থুপপন্ন । মায় বা! অবিদ্ভা যাহা শঙ্করের মতে সৎও নহে অপৎও নহে সদসৎ অর্থাৎ 

অনির্বচনীয় তাহা ব্রদ্মাশিত কি না৷ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও অবিস্তা বা মায়! পৃথক বা অপৃথক। যদি 

ব্রহ্ম হইতে পৃথক হয় তাহা! হইলে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নহে) যদি অপৃথক হয় তাহা! হইলে জ্ঞান-স্বরূপ 

ব্দ্মে কি প্রকারে অবিগ্ভা বা অজ্ঞান থাকিতে পারে? আর অবিগ্ঠ। ব্রঙ্গাশ্রিত নহে জীবাত্বাশ্রিত 

এই কথাঁও বল! যায় না) কারণ জীবাত্মা অবিস্তা বা অজ্ঞানের কার্ধ ঝা ফল, জীবাত্মার পূর্বে 
তাহ! হইলে অবি্ভা কোথায় থাকে? হ্থুতরাং অবিষ্া ব্রহ্গাশ্রিতও নহে জীবাত্মাশ্রিতও নহে । 
তারপর শঙ্করের মতে অবিগ্তার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এই ছুই প্রকার শক্তি 

আছে। আবরণশক্তি দ্বারা অবিষ্া ব্রহ্ষকে আবৃত করে। রামানজ বলেন ইহা! অসম্ভব, 
কারণ ব্রন্ধ স্বগ্রকাশ, ইহাকে আবৃত করা কি প্রকারে সম্ভব? তারপর শঙ্কর মায়াকে 

অনির্বচনীয় বলিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ বলেন সংও নহে অলৎও নহে এরূপ কোন বন্ত 

থাকিতে পারেকি? আর একই বস্তু একসঙ্গে সদসৎ হয় কি প্রকারে? শঙ্কর বলেন যখন 
কোন ব্যকির শুক্তিতে রঙ্জত ভ্রম হয় তখন একটী 'প্রাতিভাসিক' রজতের স্ষ্টি হয়। 

রামান্জ বলেন এই প্প্রতিতা্িক” বা অনির্বচনীয় রজতের স্থষ্টি হইবে কেন? ইহ! শ্রম 
মীত্র। কেহছকি কখন সাধারণ রজত হইতে তিন্ন একটা 'প্রাতিতাসিক' রজত দেখিয়াছেন 
ব! অন্ুতব করিয়াছেন? এই প্রকারে বামামুজ শঙ্করের অনির্বচয়নীতাখ্যাতিবাদ নিরাম 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি আর ৪ প্রকার খ্যাতিবাদদ যথা--অসৎখ্যাতি (ইহা! মাধ্যমিক 

বৌদ্ধদের মত), আত্মখ্যাতি (ইহা যোগাচার বৌদ্ধদের মত ), অখ্যাতি (ইহা পূর্ব মীমাংসার 
অন্তর্গত প্রভাকর সম্প্রদায়ের মত), এবং অন্তথাখ্যাতি (ইহা নৈয়ায়িকদিগের মত )--এই 
সমস্তই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব জটিল বিষয়ের আলোচনা এম্থলে সম্ভবপর 
নহে। এইভাবে শঙ্করের মায়াবাদের উপর রামানুক্ধ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। বামাহুজ 
তারপর শঙ্করের নিবিশেববাদ খণ্ডনের চেষ্টী করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রঙ্গ নিবিশেব 
এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বহিতূর্ত। রামান্ুজ বলেন কাহারও কি কখন নিবিশেষ 
বস্তর জ্ঞান বা প্রতীতি হইয়াছে? জ্ঞানের স্বভাব কি? জ্ঞানের বিষয়বস্তটীকে প্রকাশ কর! ১ 



৭৫২ ্রীভারতী [২ বর্ধ, ১২শ সংখ্য। 

সুতরাং নির্বিশেষ বস্ত কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে? শঙ্কর ব্রদ্মকে সংস্বরূপ, 
ভ্ঞানম্বরূপ, আননাত্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামামুজ বলেন এইগুলি ব্রঙ্গের 
বিশেষণ | শাস্ত্ও নিবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে পারে না, কারণ প্রভৃতি ও প্রত্যয়যোগে 

যে পদসিদ্ধ হয় উহা! কোন বিশিষ্ট অর্থই বোধগম্য করায়) নিধিশেষ বন্তর বোধ হইতে 
পারে না। ম্ৃতরাং ব্রঙ্গ নিবিশেষ নহে নিগুণ নহে-ইহা দণ্ডণ ও সবিশেষ ব্রদ্মের যে 
সব নিগুণত্ব প্রতিপাদক শ্রতি আছে এগুলি ব্রন্মে হেয় গুণের অভাব ইহাই প্রতিপন্ন 
করে। তারপর শঙ্করমতে আত্মা ও অনুভূতি অভিন্ন ইহাও রামানুজের মতে যুক্তিবিরুদ্ধ। অর্থাৎ 

শঙ্কর বলেন জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিরপেক্ষ কিন্তু রামানুজ বলেন জ্ঞান দ্রষ্ট৷ ও দৃষ্টবস্ত এই ছুইটার 

সাহায্যে উৎপাগ্ভ। এইরূপে বহুপ্রকারে রামান্জ শঙ্করমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
শঙ্কর সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণ আবার এইসব দোষ খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজ 

মতাবলম্বীরা আবার উহাদের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এইভাবে বিচার হুক্ম হইতে হুঙ্ষৃতর 
হইয়াছে ও বেদান্ত চিন্তাধারার গনীরত্ব বধিত হুইয়াছে। 

সংক্ষেপে রামান্থজমতগুপির পুনরালোচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের মতবাদের উপসংহার 
কর! হইতেছে ও সেই সঙ্গে কেবল দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের পার্থক্যও বর্ণিত হইচ্ঠেছে। 

(১) শঙ্করমতে ব্রদ্ম নিগুণ। রামানুজমতে ইহা সণ এবং অনস্ত কল্যাণের আধার 

(২) শঙ্করমতে জীব ও ব্রহ্ম এক, জীব ব্রদ্মেরই আতাস বা গ্রতিবিশ্ব। রামানুজ 

মতে জীব বর্ষের অংশ- ইহা! অগ্নি ক্ষুলিঙ্গের স্তায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, জীব অনু, অল্জ্ঞ ও 
অল্পশক্তি--আর ব্রহ্ম বিভু, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি। 

(৩) শঙ্করমতে জগৎ ব্রঙ্গের বিবতর্ণ অর্থাৎ এই জগৎ মিথ্যা, ইহার ব্যাবহারিক সত্বা 

আছে বটে কিন্তু পারমাথিক সত্বা নাই। রামানুজমতে জগৎ ব্রন্ের পরিণাম অর্থাৎ ইহ। 

রন্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্ষের শরীর স্থানীয়। রজ্জুতে সর্প ত্রমের ন্যায় ইহা মিথ্যা নহে পরন্ত 
সং। মায়া ব্রন্মেরই শক্তি এবং এই শক্তিবলেই জগতের স্থষ্টি। সুতরাং ব্রহ্ম জীব ও জগৎ 

বিশিষ্ট। অবস্ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়--তীাহাতে কোন শ্বজাতীয় ও বিজাতীয় তেদ নাই কিন্ত স্বগততেদ 

আছে; আর এই জীব ও জগৎ বন্ধের স্থগতভেদ। [ব্রহ্ম অদ্বিতীয় অথচ জীবজগৎ বিশিষ্ট। 
এই জন্তই এই মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ]1 

(8) রামানুজের মতে মুক্তিলীভের পরেও জীব এখন যেমন অংশরূপে অবস্থান 

করিতেছে পেইরূপ অংশই চিরকাল থাকিবে এক হইয়া যাইবে ন!। মুক্তিলাতের পর জীবের 
ব্রহ্ম সারিধ্য হইবে। কিন্তু শঙ্করের মতে ঘটাকাশ যেমন ঘটটী ভাঙ্গিয়া দিলে মহাকাশে 

পরিণত হয় উহার কোন পৃথক সত্তা থাকে না সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক স্থল শরীর ও মন-বুদ্ধি- 
চিত্ত-অহংকারযুক্ত হুক্শরীর- এই ২টী যেন ঘট--ইহাদের ধ্বংসে অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা 

পরমাত্বায় লীন হুইয়! ধাইবে। ৰ 
(৫) শঙ্করের মতে জ্ঞানই যুক্তির একমাত্র সাধনা । “তত্বমসি”, “অংংব্র্ধার্মি” 
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এই সব মহাবাক্যের যথার্থ জ্ঞানে মুক্তি হয়। রামাম্থজ বলেন তক্তিই মুক্তির প্রধান সাধনা 
জ্ঞান উহার সহকারী সাধন! মাক্র। 

শঙ্করমতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই ব্র্ধজ্ঞানের ও বেদাস্তপাঠের অধিকার আছে। যাহার 
৪টি গুণ ( ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ) আছে তিনি ব্রন্ধজ্ঞানের অধিকারী । রাঁমামুজমতে দ্বিজাতীয় 

ব্যক্তি যিনি পুর্বমীমাংসাদর্শন সম্যক্রূপে পাঠ করিয়াছেন তিনিই বেদান্ত দর্শনের অধিকারী। 
রামান্ুজসম্প্রদীয়ের পরবতাঁ আচার্ষগণের মতবাদের সহিত রামান্ুজমতবাদের 

বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অন্তান্ত বিশিষ্টা্বৈতবাদী সম্প্রদায় যেমন শ্রীকগাচার্য গ্রবত্িত 
শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যূলতঃ রামান্ুজমতবাদই। রামানুজের মতে বিষুই ব্রহ্ম বা পরম দেবতা, 
আর শরীক নীলকঠ বা শ্্রীকর প্রতৃতির মতে শিবই পরম দেবতা । রামান্থজ মতে 

ুক্তীবস্থায় আব বিষ্ুটরই সেবকরূপে অবস্থান করে, কিন্ত শ্রীকণ্ প্রভৃতির মতে জীবের মুক্তিলাভের 
পর শিবের সমান এঙ্বর্য হয়। | 

ইহাই সংক্ষেপে বেদা্তদর্শনের দ্বিতীয় সম্প্রদায় বিশিষ্টা ্বৈতবাদ সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের 

সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থবিবরণী ও মতবাদ। এইবার তৃতীয় সম্প্রদায় দ্বৈতসম্প্রদায়ের বিষয় 

উল্লিখিত হইতেছে । 

(গ) ততবাদ 

(১) মধ্বাচার্ষ-ইনি কোনমতে ১১৯৯ এবং কোন মতে ১২৩৮ খ্রীস্টাবে জন্মগ্রহণ 

করেন ও ৯৩১৭ খ্রীপ্টাবে দেহত্য।গ করেন। ইহার অপর নাম পূর্ণপ্র্ঞ, বাস্থদেব, আনন্দতীর্থ 

প্রভৃতি। ইহার গুরু ছিলেন__-অদৈতমত।বলম্বী, নাম অচুণ্ত প্রকাশ। ইনিই দ্বৈতমতের 

প্রথম প্রবতর্ক। অবশ্ঠ এই মত ইহার পূর্বেও প্রচলিত হিল, কিন্তু ইহাকে ইনিই প্রথম 

দার্শনিক তিত্তির উপর স্বাশিত করেন। ইহার ভাষ্ব ও প্রকরণগ্রস্থাদির সংখ্যা ৩৭খানি। 

ইহার জীবনী ও সম্প্রদায়ের বিষয় বতর্মান লেখকতারা শ্রীভারতীর ২খও, ৯ম ও ১০ম 

সংখ্যায়" লিপিবদ্ধ হুইয়াছে, সেক্জন্ত উহা আর আলোচিত হইল না। ইনি শঙ্করমতকে 

রামানুজ অপেক্ষা ভীষণতরভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেশ। এই সম্প্রদায়ের 

আচার্যদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পরে ইহার মতবাদের বিষয় লিপিবদ্ধ কর1 হইবে। 

(২) ব্রিবিক্রমাচার্ষ__ইনি মধবাচার্ধের শিষ্য। পূর্বে ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে 

মধবাচার্যকর্ৃক বিচারে পরাস্ত হইয়! তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার গ্রন্থ-(১) উযাহর। 

কাব্য (বল্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে রচিত) (২) মধ্বাচার্যকৃত বক্বহত্র তাব্যের উপর “পদার্থ 

প্রদীপিক!' নামক টীকা । 

(৩) পদ্সনাভাচার্ধ__-ইনিও পূর্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে মধ্বাচার্য কতৃকি বিচারে 

পরাস্ত হইয়া তাহার শিষ্য হন। ইহার গ্রন্ব-( ক) পদার্থ-সংগ্রহ (খ) উহার টীকা 

.মধ্বসিদ্ধাস্তসার। 

৯৫৭৭ 
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(৪) অক্ষোভ্যমুনি-_ ইহার সময় আনুমানিক ১৩৫* শ্রীস্টাৰ। ইনিও মধ্বাচার্ধের 

শিষ্য এবং স্ায়ের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। একসময় ইহার সহিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ 

অদ্বৈতবাদী বিদ্যারণ্যস্বামীর বিচার হুইয়াছিল। ইহার রচিত কোন গ্রস্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। 

(8) জয়তীর্ঘাচার্-_ইনি অক্ষোত্যমুনির শিষ্য। আহ্থমানিক ১৩১৬ ্রীন্টাবে 

ইছার জন্ম হয় ও ১৩৮০ গ্রীস্টা্ষে দেহত্য।গ হয়। ইনি নব্যন্তায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত 

ছিলেন এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আচার্য। ইহার রচিত গ্রন্থ যথা (ক) 

মধাচার্যকূত বেদান্ত হুত্রভাষ্যের উপর “তত্ব প্রকাশিকা” টীকা (খ) মধ্বরূত অন্থভাষ্যের 

উপর "ায়স্ধা” টীকা (গ) তত্বোগ্ভতটাকা (ঘ) তত্বসংখ্যানটাকা (উ) তত্ববিবেক 

টাকা (চ) প্রমাণলক্ষণটীকা (ছ) খগভাষ্যটাকা (জ) গ্রপঞ্চমিথ্যাত্বান্মীনটাকা 
(ঝ) উপাধিখগুনটীকা (4) মায়াবাদখণ্ডনটীকা (ট) খিষ্ুুতত্ববিনির্ঘয়টীকা (ঠ ) 

ঈশোপনিষদ্তাষ্যটাকা (ড) প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যটাকা (ঢ) গীতাতাৎপর্ষনির্ঘয়গীকা (৭) 

প্রমাণ পদ্ধতি (ত) বাঁদাবলী। এই সব টীকাগ্রগ্থগুলি মধবাচার্যক্কত মূল গ্রন্থেরই উপর। 

শঙ্করসম্প্রনায়ের যেমন আননগিরি রামানুজ সম্প্রদায়ের যেমন বেদাস্ত:দশিক ইনিও মাধবসম্প্রদায়ের 

সেইন্ধগ টাকাগ্রম্থাদি রচনা! করিয়া এই সম্প্রদায়ের মতবাদ যথেষ্ট প্রচার করিয়াছেন । 

(৬-১০) বিগ্াধিরাজ--ইনি জয়তীর্থের শিষ্য । রাজেন্ত্র--ইনি বিদ্যাধিরাজের 
শিষ্য। বিজয়ধ্বজ ইনি রাঙেন্দ্রের শিষ্য | পুরুষোত্তম ইনি বিজয়ধ্বজের শিষ্য। দুতরন্ষণ্ 

ইনি পুরুযোক্মের শিষ্য। এই ৫ জন আচার্ধক্ূত কৌন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
এই সব আচার্ষপরম্পরার নাম মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে (শ্রীভারতী ২, ১০) উল্লিখিত হইয়াছে। 

(১১) ব্যাসরায়াচার্য_ইনি ছুত্রক্ষণ্যের শিষ্য । ইহার বিধ্যাগুর ছিলেন 
লক্মীনারায়ণ তীর্থ। ইহার জন্মসময় আনুমানিক ১৪৪৬ খ্রীস্টার্ব ও তিরোধান ১৫৩৯ খ্রীস্টাব। 

ইনি উদ্দীপির মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি অদ্বৈতমত এত সুক্ষ ও প্রচণ্ভাবে খণ্ডন 

করেন যে তাহার তুলনা হয় না। ইহার রচিত শ্থায়ামৃত গ্রন্থ এক অপূর্ব অবদান, আর 

এই গ্র্থেরই প্ররত্যুত্তররূপে শঙ্করমতাবলম্বী মধুস্দন সরস্বতীককত বিখ্যাত 'অদ্বৈতসিদ্ধি” রচিত 

হয়। ব্যাসরায়ের এই গ্রন্থে অদ্বৈততে যতপ্রকার আপত্তি হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হুইতে 
পারে তাহার একপ্র সমাবেশ আছে। ইহার রচিত গ্রন্থ যথা--( ক) গ্যায়ামুত (খ) জয়” 

তীর্থকৃত তত্বপ্রকাশিকার উপর তাৎ্পর্যচন্দ্রিকাবৃত্তি বা মাধ্বচন্ত্রিকা (গ) তেদোজ্জীবন 

(ঘ) আননতারতম্যবাদ ( ও) মন্দারমঞ্জরী, ইহা মধবাচার্যকৃত কয়েকটা গ্রন্থের উপর টিগ্ননীর 

সমাবেশ (চ) তর্কতাওব--ইহাতে গ্ায়মত খণ্ডিত হইয়াছে । 
(১২) ব্যাসরামস্বামী--ইনি ব্যাসরায়ের শিষ্য। ইনি ছন্নবেশে কাশীধামে আসিয়া 

মধুহ্দন সরস্বতীর নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করেন ও তারপরেই ব্যাসরায়কৃত স্তায়ামূতের উপর 

'তরঙ্গিনী' নামক টাকা রচনা করিয়া! “অদ্বৈতলিদ্ধি” খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। 

(ক্রমশ) 
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(১) বাংলান্প দেশ্ীস্ ইতিহাস 

প্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্ 
ভারতীয় এঁতিহামিক দল্লি কমিশনের যোড়শ সংখ্যক পুন্তকে ডাঃ রমেশচন্্র 

মভুমদারের একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুথি সংগ্রহ আছে, 
তাহার মধ্যে ডাঃ মভুমদার 'রাজাবলী” নামে একটী হস্তলিখিত পুথি আবিষ্কার করেন। বর্তমান 

প্রবন্ধে প্রবগ্ধকাঁর 'রাজাবলীর' কতকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্া্জয় শর্ম 
লিখিত 'রাজতরঙ্গ” নামক পুস্তকের এঁতিছাঁসিক বিবরণের মহিত এই পুঁথির এত সৌসাদৃস্ত 
ৃষ্ট হয় যে ভাঃ মজুমদার মনে করেন যে 'রাজতরঙ্গের উপরই নির্ভর করিরা এই পুস্তকখানি 
লিখিত হইয়াছে । আবুল ফজল যে আইন-ই-আ কবরী গ্রন্থে সেন রাজগণের বিবরণ লিখিয়াছেন, 

বোধ হয় তিনি এই পুস্তকখ।নি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের বিশেষ 

এঁতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও তদানীন্তন সময়ে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের অজ্ঞতার 
পরিচয় দেয়। এইরূপ আএও কোনও পুস্তক আছে কিনা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই। 
পুস্তকথানির বর্তমান আকারে নটা পৃষ্ঠা আছে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৫৫টী পুঙক্তি আছে। শ্রীযুক্ত 

রুষ্ণদেৰ আচার্য চৌধুরী কৃ পুপ্তকথানি ঢ|কা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহার ক্রমিক 
সংখ্যা--৫৭৭ (ক)। 

(২ )কবীত্দ্র পর্রমানন্দ 
ভ্রীযুগলকিশোর পাল, বিএল্ 

তারতীয় প্ঁতিহাসিক দলিল কমিশনের যে যোড়শ সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে রাও বাহাছুর জি, এস্ সার্দেসাই লিখিত কবীন্দ্র পরমানন্দ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছে। পরমাঁননদ 'অনুপুরাঁণ' নামক একটা কবিত। পুস্তকের রচয়িতা । ইহাতে বিশ্ববিশ্রুত 

মারাঠাবীর শিবাজীর জীবনী ও কার্যাবলীর বিষয় বণিত আছে। এই কবিতাটা তাঞ্জোরের সরস্বতী 

মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় এবং বিশ বৎসর পূর্বে ইহা! পুণাতে প্রকাশিত হয়। কৰি পরমানন্দ শিবাজীর 
সমসাময়িক ছিলেন কি না কিংবা শিবাজীর সহিত তীহার পরিচয় ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল, 

সেই কারণ এতদিন পর্যন্ত এই কবিত। পুস্তকখানির খ্রতিহপিক মূল্য ঠিকভাবে নিধর্শরিত হয় 

নাই $ বর্তমানে স্তর যছুনাথ সরকার কতৃক এই সন্দেহের নিরাকরণ হুইয়াছে। তিনি জয়পুর রাজ্যের 
দ্লিলপত্রের মধ্যে কতকগুলি হিন্দি চিঠিপত্র আবিষফ্ষার করেন। এই পত্রগুলির দ্বারা 

গ্রমাণিত হইয়াছে যে কবি পরমানন্দ খর; ১৬৬৬ অবের গ্রীষ্মকালে শিবাজীর সহচর হিমাবে আগ্র। 

ও দিল্লীতে ওরঙ্গজেবের রাজদভাতে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। শিবাজীর সহিত যে কৰি 

পরমাননদের"্পরিচয় ছিল তাহা! এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহাতে 

কবিতাটার এ্রতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি পাইয়ান্ছে। অন্ুপুরাণের দুই তৃতীয়াংশ এখনও আবিষ্কৃত হয় 

নাই; যদ্দি কবিতাটা সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কৃত হয় তাহ! হইলে ইহ শিবাজীর জীবনী রচনার একটা 

বিশ্বামযোগ্য উপাদানরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 



৭৫৬ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

(৩) ভীনাধন্মক্ষি? 
প্রীযু্ধলাকশোর পাল, বি. এল্. 

অধ্যাপক তাঁন ইউন সান্ (2101, [80 ঘু-988) কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 7৪:119- 
1715116 01 7২61181025 এ “1786 15 0211065€ 1২611810101" নামক একটা গ্রবন্ধ পাঠ করেন। 

তিনি বলেন, '্রীস্ট ধর্ম কি ও মুসলমান ধর্ম কি” এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যদি বলি বীরশুঞ্্ট 
গ্রবততিত ধর্মের নাম খ্র্টধর্ম ও হজরত মহম্মদ কর্তৃক স্থাপিত ধর্মের নাম মুসলমানধর্ম তাহ 

হইলে--কথাটার একটা অর্থ হইতে পারে। কিন্ু চীনাধর্ষের সম্বন্ধে যদি বলি চীনদেশের 

ধর্মের নাম চীনাধর্ম; তাহা হইলে এই কথার কোন অর্থই হয় না। হিন্দুধর্মের ন্তায় 

চৈনিকধর্ম একজন মহাপুরুষ ব৷ খষি কর্তৃক স্থাপিত ধর্ম নয়। চীনাদেশের প্রাচীন দেশীয় 

ধর্ম বপিতে এখন অ।মরা “কন্ফিউসিয়াস” ( ০০210105 ) এবং “লেওট্সী” (1.90659) কতৃক 

প্রবর্তিত ভাবধার| বুঝি | চীনে 'তাওধর্ম নামে একটা ধর্মের কথা শুনা যায়_তাহার 
গ্রবতনকারী যে কে, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেক বলেন গ্রন্টীয় দ্বিতীয় 

শতাবীতে 01672-140-1118 এর সহিত তাওধর্ষের প্রবতর্ন দেখা যায়। তাওধর্মে যে 
ডাইনী-বিগ্তা? 'যাছুবিদ্যা' প্রভৃতি কতকগুলি নিক্ষ্ট-স্তরের প্রক্রির দৃষ্ট হয় তাহার সঙ্গে 

প্রকৃত ধর্মের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এবং লেওটসী প্রবতিত তাওধর্মের শিক্ষাঞ় এই 
সমস্ত প্রক্রিয়ার কোন স্থান নাই। 

ভারতের স্তায় চীনের সভ্যতা ও অতি প্রাচীন। ইহার ধর্মও তাহ] হইলে অতি প্রাচীন। 

প্রাচীনকাল হুইতে বতর্মান সময় পর্যন্ত দেখা যায় যে চীনের লোকেরা প্রকৃতি উপাসক। 

বর্গ, মত? হৃর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ, বায়ু, বিদ্যুৎ গ্রভৃতি নৈসগিক ব্যাপারসমূহ ও পর্বত, নদী 

গ্রভৃতি পাধিব বস্তসকল তাহাদের পুজার বস্ত ছিল। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, গ্রজা সকলেই 
বৎসরের ভির ভিন্ন সময়ে তিন্ন ভিন্ন নৈসগিক ব্যাপার পুজা করিত। স্বর্গ ই তাহাদের নিকট 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ দেবতা ছিল, কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে পাধিব দুখ, ছুঃখ, বিপদ, 
সম্পদ সমস্তই স্বর্গ কতৃক পুথিবীতে সংঘটিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ধর্মগ্রন্থে নিজ নিজ 
বিশ্বাসানুযায়ী হৃষ্টিতত্বেরে বিষয়ে আলোচনা! আছে। চীনধর্মেও স্থগ্টিতত্ব বিষয়ে অনেক 

আখ্যায়িকা আছে। হিন্দুপুরাণাদিতে ব্রহ্ধা করৃক ব্রঙ্গাওড সৃষ্টির নানারূপ আখ্যান বর্ণিত 
আছে। চীনাধর্ষেও আছে যে জগতের স্থষ্টিকতর্ণর নাম “৪-1৮+। এই দেবতার সাত 

হাত ও আটপা এবং তাহার বয়স আঠার হাজার বৎসর । কিন্তু "১৪০-% এর আখ্যান 
চীনের প্রাীন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থে দৃষ্টহয় না। বোধহয়--জনপ্রবাদের উপর ভিত্তি 
করিয়াই এই মনোরম আখ্যানটা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্ত ধর্মে যমন দেখ! যায় যে, সেই 
সেই ধর্মের কোন মহাপুরুষের জন্মের সহিত কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত, 
চীনধর্মেও এবিষয়ে নানারূপ কিংব্দন্তীর অভাব নাই। [1818-13 জন্মের পূর্বে তাহার 



শ্রাণ, ১৩৪৭ ] চীনাধর্ম কি? ৭৫৭ 

মাতা বিছ্বাত্বারা পৃষ্ট হইয়ছিলেন। মহারাজ সান (900) জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার 
মাতা একটী শুন্দর রামধন্থ দেখিয়াছিলেন। দার্শনিক লেওট সীর মাত উন্কা! পতন দেখিবার 

পরে তবে তাহার গর্ভে লেওটসীর জন্ম হয়। কনফিউসিয়সের জননীও তাহার পুত্রের 

জদ্মের পূর্বে হ্বপ্নে এক কৃষ্ণদেবতাঁর দর্শন পান। এইরূপ অনেক হুন্বর গল্প আছে। 
কিন্ত এগুলি যে কতদুর সত্য সেসদ্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই মকল কাহিনী কিংবদত্তী ছাড়া 

কিছুই নহে। অস্তান্ত ধর্মের ন্যায় অতি প্রাচীনকালে চীনধর্ষের মধ্যেও দেখা যায় যে 
ধর্মধীজকগণ লোকের দুখছুঃখ সম্বন্ধে তবিষদ্বানী করিতেছেন। এই বিষয়টী চীনের প্রাচীনতম 
গ্রন্থ “ড1-07178 দৃষ্ট হয়| 

গ্রাচীনক1লের চীনাদের ধর্ম বলিলে আমর! মোটামুটি উপরিলিখিত বিষয়গুলি বুঝি। 

পরে কালেরগতিতে চীনে প্রকৃতি পূজার স্থলে 'বীরপৃজা' এবং 'পিতৃপুরুষপূজা, প্রবতিত হইল। 
পূর্বে যে সমস্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের স্বৃতির উদ্দেশ্যে যে পূজা! করা হইত 
তাহার নাম 'বীরপৃজাঃ এবং অনেক সময় নিজের বংশের পুর্বপুরুষগণের স্থৃতির উদ্দেশ্তেও পূজা 
করিতে দেখা যায় তাহাই পিতৃপুরুষ বা বাস্থপুরুষ পূজা । পরে চীনে চাও বংশের রাজত্বের শেষ- 

দিকে ( খ্রীঃ পৃঃ ৭৭*-২৪৭) যখন লেওট-সী এবং কনফিউসিয়াস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ 

করিলেন, তখন চীনের ধর্মে এক বিশাল পরিবতন ঘটিল। লেওট সীই প্রথমে শ্বর্থ ইত্যাদি 
পূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। তিণি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দার্শনিক কারণ নির্দেশ 
করিয়! “প্রাকৃতিক দর্শন' নামে মতবাদের তিত্তি স্বাপন করিলেন। তিনি বলেন-_পৃথিবী 

ও স্বর্গের স্থষ্টিরপূর্বে এমন একটি ঞ্রিনিস ছিল যাহা আকারধিহীন, গোপনীয়, পরিবতনিবিহীন 

এবং অবিশ্রান্ত ঘুর্ণায়মাণ যাহাকে আমরা এই বিশ্বগ্রকৃতির জননী বলিতে পারি? ইহা যে কি, 
তাহা বল! যায় না-_-উপাধিবিহীন, ইহাকে আমরা [৪০ বা মহতী প্রক্রিয়া! (0:58% 11:0693) 

বলিতে পারি। ইহাই লেওটস্ী প্রবর্তিত £৪০15%ঃএর মূল ভিত্তি। তিনি বলেন, স্বর্গ ও মত 
প্রভৃতি জগৎ স্বষ্টি গ্রারুতিক ব্যাপার-_এই মহতী প্রক্রিয়ার ফল। ইহাতে স্বর্গের বা ভগবানের 
কোনওরূপ ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পাঁরে না । তাহ। হইলে মানবের পক্ষে প্রকৃতির নিয়ম সকল 

অনুমরণ করাই প্ররকষ্ট উপায়। প্রকৃতির তালে তাল মিলাইয়া যাইতে পারিলেই মানব সখ 

শান্তি পায়। তাওধর্মের দার্শনিক তত্বের ইহা সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

পরে ৫0610105 আবিভূর্ত হইলেন। তিনি স্বর্গ, মত? প্রভৃতি নৈমগিক. বা 
প্রাক্কতিক ব্যাপারে কোনওরূপ দৃষ্টি দিলেন না। মালবের. দৈনন্দিন জীবনধারা তাঁহার 
মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং সেইদিকেই তিনি তাহার দৃষ্টি প্রদান ররিলেন। কনফিউসিয়াম 
গ্রবতিত ধর্ম মানবতার ধর্ম। একবার তাহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--ঈশ্বর সেবার 
উপায় কি? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন-_-মীনব সেবা কিরূপে করিতে হয় তাই যখন জাননা, 
তখন ঈশ্বরসেবার পন্থা ্রিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আর এক শিষ্য এক সময়ে তাহাকে 
মৃত্যুসত্বদ্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি..উত্তর দিলেন--দ্বীবন.সম্বন্ধেই তোমার জ্ঞান যখন অল্প 



৭৫৮ জ্ীভারতী [ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য 

তখন মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। মানবজীবনকে সার্থক করাই তাহার 
প্রবতিত মতবাদের মূলতত্ব। তা বলিয়৷ তিনি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতেন তাছা 
নছে। কনফিউসিয়াসের মতে মানবজীবনের উদ্দেস্ঠ সুন্দরত্তথের ও শিবত্বের অধিকারী হওয়া, 

সেইকারণ তিনি উপদেশ দিয়াছেন-_ম।নব বিশ্বস্ত ও বিনীত হুইবে, সর্বদা সত্যের আশ্রয় লইবে-- 

পবিত্রতা রক্ষা করিবে এবং সর্বোপরি আত্মোৎকর্ষ সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সংক্ষেপতঃ 

ইহাই কনফিউসিয়াসের ধর্মমত এবং ইহাই চীনদেশের দেশীয় ধর্ম। 
বতর্মানে অনেক বৈদিশিক ধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছে । প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম, 

তাহার পর খ্রীন্টীয় ধর্ম এবং শেষে মুসলমান ধর্ম চীনদেশে গ্রবেশলাত করিয়াছে। চীনের দেশীয় 

ধর্মও এই বৈদেশিক ধর্ম গুলিকে বেশ হজে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। বিতিন্ন 
ধর্মের মধ্যে কোথায় কোন মারামারি বা কাটাকাটি দেখা যায় না। এই তিনটি বৈদেশিক ধর্ম 

ছাড়া চীনের কোন কোন স্থানে জরথুশ.ব্র ধর্মের (£0:08501801510) প্রভাব দেখা যাঁয়। 

চীনধর্মের চারিটি মূলমন্ত্র £-- 

(১ মানবজীবনের উদ্দেগ্ত সমগ্র সৌনর্ষের ও শিবত্বের অধিকার লাত। 
(২) সৌন্দর্যও শিবত্বলাভের একমাত্র উপায় আজ্সোত্কর্ষ সাধন) | 

(৩) সমষ্টিগততাবে একীভূত হওয়ার নামই মানবতা। মানবতার উদ্দেশ্য সমগ্র মানব 

'জাতির কল্যান সাধন যাহাকে চীনদেশে 18-1106 01 01606 72:1010201290107 বলে। 

(9) সর্বশেষে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমানবতা। সমস্ত বিশ্ব ও সমস্ত জীবের মিলনই চৈনিক 
ধর্মের চরম লক্ষ্য । “0151) ৪11 1060 016 0011)15001561) 8110 21110611705 2719 ০001 7761109; 
(07610 176261) 8170 710161) ০0-65151 100 10061), 2110. 21119611155 21 ০6'--ই্হাই চীন! 

ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা | 
পেপসি প পপাশ্সি কত ব্রাশ ৮ পাপা পাপ শািপিপশিস্পী 

ন্বিন্বিশ্র সহন্বাদ 
(১) পুথিবীল্প নিভিন্স জাতি 

সমগ্র মানব জাতিকে ৫টী প্রধান জাতিতে বিউক্ত করা হইয়াছে যথা-- 

ককেশীর়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রেঃ মালর, আদিম্ আমেরিকান্। এই জাতি বিভাগ শরীরের বর্ণানুযা যী 

যেমন-(১) ককেশীয় বা ভারত-ইউরোগীয় জাতি, সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট । ভাঁরতের ও 

ইউরোপের আর্যজ।তি, পারশ্তের, আফগানিস্থানের এবং উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী ও ইহুদী 
এই ককেশীয় জাতির অন্তর্গত। বতানে আমেরিকা, অষ্্রেলিয়৷ ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরাও 

এই জাতির অস্তভূক্তি। 

(২) মঙ্গোলীয় জাতি গীতবর্ণের-_চীন, জাপান, শ্তাম, ব্রদ্মদেশীয়, তিব্বতীয় ও 

কোরিয়াদেশবাঁসী এই জাতির অন্তর্গত । 

(৩) নিগ্রোজাতি পিঙ্গলবর্ণের--ইহারা আফ্রিকার আদিম অধিবালী। 



আবণ, ১৩৪৭ ] মানব সভ্যতার স্তর ৭৫৯ 

(৩) মালয়জাতি -পিঙ্গল ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত। 
(৫) আদিম আমেরিকান্--ইহার! রক্তবর্ণের ও আমেরিকার আদিম অধিবাসী | নিম্নে 

পৃথিবীতে কোন জাতির কতসংখ্য। তাহার ১টা তালিকা প্রদত্ত হইতেছে-_ 

(১) ককেশীয় - এশিয়া ও ইউরোপে -৭ কোটি ২৫ লক্ষ 
(২) মঙ্গোলীয়-__এশিয়াতে--৬ কোটি ৮০ লক্ষ 
(৩) নিগ্রো-_উত্তর আফ্রিকায়--১ কোটা 
(৪) মালয় -ওসানিয়া গ্রভৃতিতে ১ কোটা ৪২ লক্ষ 

(৫) আদিম আমেরিকান্--আমেরিকায়-৩০ লক্ষ 

এতগ্্যতীত উত্তর আমেরিকায় যে সেমিটিক জাতি আছে (যাহা হইতে ইহুদী প্রভৃতি 
উদ্ভূত ) তাহাদের সংখ্যা ১ কোটা। 

(২) ম্সানন্ব অভ্যতান্র স্ভবর 
ভূতত্ববিদেরা মাঁনব সভ্যতার কয়েকটা স্তর বা যুগ নিধারণ করিয়াছেন যথ1-_ 

॥ (১) পাথর যুগ__যে সমর মানুষ পাথরনিমিত ভ্রব্যাদি দ্বারা আত্মরক্ষা্ি কার্য 
করিত। ইহ! আবার ৩ তাঁগে বিভক্ত, যথা__ 

(ক) ইওলিথিক্ যুগ (780110710 29100 ) অর্থাৎ পাথর যুগের প্রথমা বন্থা 

ইছার আদি খুঃ পৃঃ ৬ লক্ষ বদর ধরা যাইতে পারে। 
(খ) পাথরযুগের দ্বিতীয়াবস্থা (72৪8120116510 2617০0 )- ইহার শেষ সময় প্রায় 

খুঃ পুঃ ১০ হাজার বসর। 
(গ) নূতন পাথর বুগ (150110710 ৪71০৫ ) ইহার শেষ সময় পরবতী আরও 

৫ হাজার বৎসর ধরা যাইতে পারে। 

(২) মৃত্তিকা যুগ-ইরাঁক ও প্রাচীন মিশর প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খননাদি দ্বারা যে 

সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা] খুঃ পৃঃ ১* হাজার শতাব্দীর ; এই সময়ে মানব কৃষি কার্যাদি 

আরম্ভ করে। 
(৩) ব্রঞ্জবুগ (8:082ত ৪৪৩ )--যে সময় মানব তাম্রাদি হইতে যন্ত্রনির্মাণ আরম্ত 

করে। ইহার সময় শ্রী: পৃঃ € হাজার হইতে ২ হাজার শতাবী। 
(৪) লৌহ্যুগ (1:00 ৪০ )-লৌহাদির ব্যব্ার মে সময় মানব শিক্ষা করে। 

চীন, আসিরীয়া, মিশর প্রভৃতি স্থানে ইহার নিদর্শন ৪ হাজার খ্রীঃ পৃঃ এ পাওয়। যায় 
এবং ইউরোপে ১ শত খ্রীস্টাব্ পর্যস্ত এই যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। 

এই যে মানৰ সভ্যতার স্তর বা যুগ ইহা! কিন্তু পৃথিবীর সর্বক্র এক সময়ে নছে। 
সপ্তসিদ্ধু বা প্রাচীন ভারতে সত্যতার বিকাশ যে বহু সহস্র শতাব্ধী পূর্বে হইয়াছে তাহার 
নিদর্শন খখেদ সংহিতা । তৃতত্ব-প্রমাণ দ্বারাই পাওয়া যায় যে বৈদিক সভ্যতার আদি অন্ততঃ 
১০ ছাজার খৃঃ পুঃ অবা। ্ 

০ 



আমাদের কথা 
গতমাসে পুণার ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিস্তালয়ের সমাবত্ন উৎসব উপলক্ষে মহীশুরের 

স্তর এম্, বিশ্বেশ্বরায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন উহা! প্রণিধানযোগ্য। স্ত্রীলোকদিগের গৃহস্থালী 

বিগ্বাশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব 

বিদ্য। অস্তুভূক্ত কর! হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অধ্যাপক ডি. কে, কার্ডে প্রতিষ্ঠিত এই 
একটা মাত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বতথানে শিক্ষাগ্রসারের যুগে এই প্রকার আরও 

কয়েকটা মহিলা-বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিগ্তালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য যে 
মাতৃভাষা (প্রস্থানে গুজরাহী ও মারাঠী ভাষ|) দ্বার! শিক্ষা দান কর! হয়। ইহাতে শিক্ষাদান 
যে কত শীপ্ত হয় তাহা বল। বাহুল্য । 

গং গং সঃ ঠ 

ভারতে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুমহাঁসভা আছে। সম্প্রতি লক্ষৌ-এ মিঃ এম. এস. 

আনের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু লীগের প্রথম বাষিক একটী অধিবেশন হয়। রাঁজনীতি- 

মূলক এইরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বার! মূল প্রতিষ্ঠানের কার্ধকারিতা কতকট! নষ্ট হয়। 
আমাদের দেশে একই বিষয়ে কয়েকটি করিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুয় অথচ জাতীয় উন্নতির 
জন্য এমন বহু বিষয় রহিয়াছে যাহ! দেশের নেতাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অবশ্য 

কতকগুলি বিষয়ে, যেমন গ্রামা উন্নতিবিধান, শিক্ষাবিস্তার ইত্যার্দি এত অধিক কাজ করিবার 

আছে যাহা এক বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান দ্বার! সম্ভবপর নয় | এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু যদি একটি 
করিয়! কেন্দ্রীয় সমিতি থাকে তবে কীঁজগুলি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইতে পারে । আমরা এক্ষেত্রে 
উপরিউক্ত হিন্দুলীগের বিষয় বিশেষ করে লক্ষ্য করিতেছি না-_বক্তব্য এই যে এই কার্যহিন্দু 
মহাঁসভার দ্বারাও করিতে পারা যাইত | 

গজ বে গঃ ০ 

প্রাচীন হিন্দুজাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি এক সময়ে গ্রীম, ইতালী, মিশর গ্রভৃতি দেশে 
প্রচারিত হুইয়াছিল এবং এ সব দেশের কৃষ্টি ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়াছিল। ইহা 

পৃথিবীর পণ্ডিতের! স্বীকার করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চমনলাল-কৃত একখানি পুস্তক “হিন্দু 

আমেরিকা” প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন প্রাচীন আমেরিকা 

মহাদেশেও হিম্দুসভ্যত! বিস্তারলাঁভ করিয়াছিল। পূর্বে কেদারনাথ বন্থুকৃত একখানি পুস্তকে 

“[31000 04%11758002 10 410015106 40017085 এই সব বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে | 

আশাকরি ভবিষ্যতে গবেষণার দ্বারা এই বিষয়ে একটি স্থিরমত স্থাপিত হুইবে। | 
ঙ্ গু কঃ দঃ 

মায় ২ মাস পূর্বে ইত্ডিয়াম্ হিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মাননীয় 



শআাবণ, ১৩৪৭ ] আমাদের কথ ৭৬১ 

লর্ড সিংহ কক একটী আন্তর্জাতিক কৃষ্টি পরিষদ ([1)6517726301791] 17605£8601 ০1 

08168: ) স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেপ্তে অনেকেই সহাম্ভূৃতি প্রদর্শন করিয়া ইহাতে 

যোগদান করিয়াছেন। ইহ্বার পরিচালিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকার 11108 ৪:10 115 

ড/০:1৫-_ছুইটা সংখ্যা ইতিমধ্যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্যোগে 
আরও কয়েকটা একত্র সংশ্লিষ্ট পরিষদ স্থাপিত হইতেছে যথ1-_-(ক) [10517187029] 

77606781701 ০ ডা০106 ( আন্তর্জাতিক মহিলা পরিষদ )-_মাননীয় লেডি সিংহ ইহার 
সভানেত্রী মনোনীতা৷ হুইয়াছেন। পল্লীগ্রামস্থ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, কুটারশিল্প 

প্রচার, স্বাস্থ্যনীতি প্রচার, সামাজিক কুসংস্কার বর্জন ইত্যাদি গঠনমূলক কার্য ইহার উদোশ্। 

(খ) 11165211250221 90018] 99110 1,628 ( আতন্তর্জ।তিক সমাঞ্সেবা পরিষদ ) সমাজ ও 

জনহিতকর অনেক কার্ষপদ্ধতি ইহার উদ্দেশ্তের মধ্যে আছে। (গ) [12057190009] 

12811211516 0€ 7২611810105 (আন্তর্জাতিক ধম” পরিষদ) পৃথিবীর বিতিন্ন ধর্মের মূলনীতি 
অবলম্বন দ্বারা যাহাতে ধর্মের ঠিত্তিতে বিঠিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বন্ধন হয় এবং 

ধর্মকে কেন্ত্র করিয়! পরস্পরের মধ্যে বিবাদ না হয় তাহাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য । 

পৃথিবীর বতগান ছুর্দিনে এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়কে--কৃষ্ট, ধর্ম, সয(জসেবা ইত্যাদি কেন্ত্র 
করিয়া আসশ্তজখতিক মহামিলনের এই সব এচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে ইহাদের 

কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে । আমরা ইহাদের সফলত। কামনা! করি। 
খ গু ১ রঃ 

বতমান সংখ্যার সঙ্গে শ্রীতারতীর দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত হইল। ভারতীয় জ্ঞান, কৃষ্টি, ও 

শান্তপ্রচার করাই এই পত্জিকার মুখ্য উদ্দেশ্য । যাহাতে বতমান তারত শুধু ধর্ম ও জ্ঞানে 
নহে পরস্ত শৌর্য, বীর্য ও অর্থমম্পদের দিক্ পিাও একটি মহ[গৌববান্থিত ঞ|তিতে পরিণত হয় 

সেজন্য জাতির সবর্ণঙ্গীন উন্নতির পদ্ধতি বিষয়েও ইহাতে গৌণতভাবে কিছু কিছু আলোচিত হয়। 
ইতিমধ্যে এই প্জিকা শিক্ষিত সমাজের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । আশা করি বাংল! 
তাষাসেবী ও দেশসেবী সম্বদয় ব্যক্তিরই সহানুভূতি লাভ করিয়৷ ইহ! উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি লা 

করিবে। 
১ গং রী রঃ 

সম্প্রতি দানবীর শ্রীযুক্ত ঘনশ্তাম দাস বিরল! মহোদয় যাহাতে হিন্দী ভাষাতে ভারতের 
ধর্ম, জ্ঞান ও কৃষ্টি এবং গবেষণ। গ্রচারিত হুয় তাহার জন্ত ইন্সটিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র শীলের নিকট একটা হিন্দী ভাবায় মাসিক পত্রিক। প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তাব 

করিয়াছেন। বিরলাজী ইহার ব্যয়তার গ্রহণ করিবেন। ও্রামরা এই প্রস্তাবে বিশেষ 
আনদ্দিত হুইতেছি, কারণ এই প্রকার মাসিক পত্রিকা! হিন্দীভাষায় একান্ত বিরল। 

৯৬-৮ 



্পভলম্ক লম্বাতেলোচ্ন্লা 

পঞ্চা-দর্পণ _্রীনির্মলচন্ত্র লাহিড়ী এম্.এ. প্রণীত; ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটু কতৃকি 
গ্রকাশিত। পৃষ্ঠাঙ্ক --১।*+৭২ ; মূল্য ১০ 

আমরা এই পঞ্চাঙ্ধদর্পণ নামক করগগ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। 

গ্রস্থকত শ্রাযুত নির্মলচন্ত্র লাহিড়ী পঞ্জিকা গণন] বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি আজ ৭1৮ বৎসর 

যাবৎ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পৃঞ্জিকার গণনার পরিচালকভাবে কার্য করিতেছেন। বতরমান গ্রন্থ 

পঞ্জিকা গণনা বিষয়কই বটে এবং ইহা গ্রস্থকারের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক । এই গণন।- 

সৌকর্ষার্থে তিনি দেশীয় গ্রাচীন জ্যোতিবিদ রামশর্শা-কৃত দিনকৌমুদী এবং রাথবানন্দ-কত 
দিন চন্দ্রিকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 

পঞ্জিক! বা পঞ্চাঙ্গ কোনও দিনের বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই €টী নির্দেশ 

করে। শ্রীযুত নির্মলবাঁবু তিথি গণনায় দ্রিনকৌমুদীর ও নক্ষত্র গণনায় দিল্চন্ত্রিকাঁর গদ্থা 
অনুসরণ করিয়াছেন । ইহা ছাড় যোগের গণনাঁয় নিজস্ব অতিনব পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। 

শুধু পঞ্চাঙ্গ ছাঁড়া রৰি ও চন্দ্রের রাশি সংক্রমণ, দিনমান ইত্যাদি অন্য বিষয় যাহা রৰি ও 
চন্দ্রের অবস্থিতি দ্বারা সিদ্ধ হয় তত্সমস্ত নিরূপণের পদ্ধতি দিয়াছেন। এই সকল ক্রিয়া 

সম্পর করিতে দিনকৌমুদী ও দিনচন্দ্রিক! গ্রস্থদধয়ের স্ায় বতমান গ্রন্থেও রৰি ও চন্দ্রের স্পষ্টাবস্থান 

নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় নাই, যদিও তাহ! প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। 

তিথি নক্ষত্রাদি গণনায় বতমান গ্রন্থে হূর্যের একটী সংস্কীর এবং চন্দ্রের 

২৫।২৬টা সংস্কার গ্রহণ করা হুইয়াছে। এই সংস্কারগুলির সবই সম্পূর্ণ আধুনিক 
কালের ভন্ত পরিশুদ্ধ এবং 9৮001) ও 73:01! নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কতৃক 

পরিস্তদ্ধ বলিয়া গৃহীত । আমরা দেখিতেছি এই গ্রন্থযতে তিথ্যাদির গণনা সমস্ত বৎসর- 
ব্যাপী করিয়! গেলে ভ্রংস্তির সম্ভাবনা কিছুই আসে না। আর ইচ্ছামত কোনও বৎসরের 
কোনও একদিনের পঞর্চাঙ্গ গণনা করিতে গেলে তারিখ বিষয়ে ১দিন অগ্রপশ্চাৎ আসিতে 

পারে? কিন্তু বার শুদ্বরূপে আইসে বলিয়া অভীষ্ট দিবসের তারিখ পরিশুদ্ধ করা যায়। 

উদাহরণ স্বরূপে ৫৫ পৃষ্ঠায় নক্ষত্র গণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্ত্রে ২৫।২৬টা সংস্কার 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া! তিথি, নক্ষত্রার্দির স্থিতিকাল বিষয়ে ২১ পলের অধিক শ্রান্তির 
সম্ভাবনা নাই । যে প্রকার শ্রমলাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই সামান্ত অনৈক্য 

উপেক্ষা কর! যাইতে পারে। ৬বেঙ্কটেশবা পুজী কেতকর মতে যে সকল পঞ্চাঙ্গ ইন্দোর 

প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারিত হইতেছে তাহাতে চক্রে মাত্র ৫টী সংস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। 

আমরা সেই পঞ্জিকায় (ভাঁরতবিজয় পঞ্চাগ ) তিথ্যার্দির অস্তকাঁলে ১৮1১৯ মিনিট ভ্রান্তি লক্ষ্য 

করিয়াছি । এমতাবস্থায় শ্রীধূত নির্যল বাবু কতৃক পঞ্চাজ দর্পণ সর্বদাই ব্যবহারযোগা বলিয়া 

মনে হইতেছে। হুতরাঁং বঙগদেশীয় পঞ্জিকার সংস্কার বিষয়ে যাহাদের উৎসাহ আছে। 
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তাহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে এই গ্রস্থথানি ব্যবহার করিয়! নৃতন পরিস্তদধ 
পঞ্জিকার প্রচার করিবেন। ধীহার! দ্িনকৌমুদী এবং দিনচন্দ্রিকা অবলম্বনে পঞ্চাগ প্রস্তুত 
করিতেছেন তাহাদের নিকট এই পদ্ধতি কিছু নূতন বলিয়া বোধ হইবে না) বিশেবতঃ 
নাবিক পঞ্জিক৷ এদেশে না আসিলেও যে ব্যবহারযোগ্য পরিস্তুদ্ধ পঞ্জিকার প্রণয়ন এতদিন 

অসম্ভব বলিয়া! আশঙ্ক। হুইতেছিল বতমান গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহার নিরাকরণ হুইল, ইহাই 

আমার বিশ্বাস। পঞ্জিকা সংস্কারের পক্ষপাতী আমর] এই গ্রন্থের বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকার 

গণনায় সর্বত্র ব্যবহার হইতেছে দেখিলেই আনন্দিত হইব। তাহাতেই গ্রন্থকারেরও 
শ্রম সফল হইবে। বতথিন গ্রন্থের মুদ্রণ এবং প্রকাঁশ বিষয়ে আমরা এস্বানে ইত্ডিয়ান্ রিসার্চ 

ইনৃস্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীধুক্ত সতীশচন্ত্র শীল, এম্. এ, বি, এল্, এবং শ্রীবুক্ত শরৎকুমার মিত্র 
মঙ্োোদয়দিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
4৯ 817017086০0 055 12088, 05 92510110651, 02101151050 15 71701 

111551010, 01105 1২5, 1-4 17255 2১৬ 47154. 

*আলোচ্য পুস্তকখানিতে হিন্দু সমাজের নানা সমন্তার আলোচনা অছে। শ্রীস্টীয় ও 

মুসলমান ধর্মের প্রচারের ফলে হিন্দু সমাজ যে ক্ষয়িফ তাহ! বিশেষভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। 
অনেকে মোটামুটিভাবে হিন্দু সমাজের দুর্নীতির কথা অবগত হইলেও ইহার পরিণাম যে কিরূপ 

তয়াবহ ও তাহার প্রতিকারের উপায় কিসে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নহেন। গ্রন্থকত্রী গ্রীস 
দেশের অতীতের সহিত ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার ব্তগান সময়ের তুলনামূলক সমালোচনা 
করিয়া ইহার শ্বাভাঁবিক পরিণতি অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর 
কিরূপে দিনের পর দিন হিন্দু আদর্শ হইতে দুরে সরিয়া যাইতেছে ও অবশেষে পর” হুইয়! 
যাইতেছে গ্রস্থকত্রী মে বিষয়ে মকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । লেখিকা খুব দরদ দিয়! 
বইখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকের ভাব! অতি সুন্দর | ভাবিবার কথাও অনেক আছে। গ্রন্থকত্রী 
গ্রীকমহিলা হিন্দুধর্মে দীর্গিতা। তাহার সহানুভৃতিস্থচক দৃষ্টিতে হিন্দু জাতির জাগরণ হইলে 

হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়! মনে হয়। 
উ্রীনলিনৰিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 

হিন্দম্ছানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান-_্রীযুকত বীরেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। 

ময়মনসিংহ, গৌরীপুর হইতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বাগচী কতৃক গ্রকাশিত। পৃষ্ঠ সংখ্যা ২+ ১২+১৪৪| 

তিনখানি চিত্র-সম্বলিত, তন্মধ্যে গ্রন্থহচনায় একখানি চিত্র মিঞা) তানসেনের। মুল্য এক 

টাক। মান্ত্র। 

একজন বিশিষ্ট সঙগীততত্ববিদ হিসাবে গ্রস্থকার বীরেন্ত্র বাবুর প্রসিদ্ধি আছে। তাহার 

সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা এবং সংগ্রহনিষ্ঠা বাঙলার শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নয় | 

আলোচ্য গ্রন্থখান্ির রচনা-ব্যাপারে তিনি যে যোগ্য ব্যক্তি সে বিদয়ে অন্তোক্তি করিবার 

কিছুই লাঁই। তাসেনের (ৰা তাঁনসনীর ) জীবনী এবং সেনী-সংস্কতির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের 
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তথ্য পরিবেষণ করিতে হইলে যে পরিশ্রম ও সংগ্রহশীলতার গ্রয়ো্ন তাহা গ্রস্থকারের পক্ষেই 
সম্ভব | বইখানি আগাগোড়। পাঠ করিয়া যেরূপ ধারণ! হইল, তিনি বিশেষ পরিশ্রমমহকারেই 
ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন -মৌলিকত! ও তথ্যসন্তারের দিক্ দিয়া বইখানি মূল্যবান্ হইয়াছে। 

তারতের মর্ধব্র--আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলের মুখেই তানসেনের নাম শোনা 

যায়। এরূপ গ্রসিদ্ধি ও লোকগ্রিয়ত৷ তারতের আর কোনও সঙ্গীত-প্রতিতা সম্পন্ন ব্যক্তি লাভ 

করেন নাই। এই প্রসিদ্ধির মূল কারণ এই যে, ভারতীয় সঙ্গীত-প্রগতির আঁবতর্নে তিনি এমন 

একটা প্রবাহ আনিয়া দিগ্লাছেন যাহার ফলে স্তরে স্তরে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ চলিয়াছে। 

ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি এই নবধুগের অষ্টা। তাঁহার পূর্বে বা পরে ব! তাহার মমসাময়িক 
আরও অনেক গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে অনন্ঠসাধারণ 

গ্রতিভা লইযা জন্মিয়াছিলেন এবং যে প্রতিভার গুণে তিনি সঙ্গীতসাধনার রেনেসা'র গ্রবতন 

করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে সেরূপ আর দেখা যায় না। এই তানসেন সম্বন্ধে একখানি 

তথ্যপূর্ণ গ্রস্থের যথার্থই অভাব ছিল। গ্রন্থকার সেই অভাবপুরণেরই প্রচেষ্টা করিয়াছেন। 
্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেপ্ত তানসেনের ব্যক্তিগত জীবনচরিত ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই 

শীমাবন্তধ নয়, তানসেন এবং তাহার বংশধর ও ঘরয়ান! হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যে প্রভাব 

আসিয়াছে তাহাই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে একটু ক্রটি আছে। “হন্ুস্থানী! 
বলিতে গ্রন্থকার কি বোঝেন, তাহা পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তথাকথিত “ক্লাসিক' 

সঙ্গীতকে তিনি হিন্দুস্থানী বলিয়াছেন বা সমগ্র ভারতীয় (অর্থ/ৎ, হিন্দুস্থানের ) সঙ্গীত 

সংস্কতিকে বলিয়াছেন, তাহ! ঠিক হৃদয়ঙ্ম করা গেল না। আমরা জানি (গ্রন্থকারও যথেষ্ট 

সন্ধান দিয়াছেন ), তানসেনের ঘরয়ানা হইতে যে সমুদয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভুব হইয়াছে সেগুলি 
সমগ্র ভারতেই আদৃত হইয়াছে; সঙ্গীত-কল রাগরাগিনীর দিক্ দিয়া তাহার যে প্রভাব 

তাহ! প্রায় সমগ্র ভারতেই অল্পবিস্তর বিস্তুত হইয়াছে, এমন কি যেখানে “ক্লাসিক' সঙ্গীতকে 

এড়াইয়। নূতন নূতন সঙ্গীতের ধারা গড়িয়! উঠিয়াছে সেখানেও কিছু না কিছু প্রভাব আছে। 
অবশ্ঠ গ্রন্থকার তাহার বিষয়বস্তর মধ্যে তাঁনসেন ও তাহার বংশধরদের প্রভাব ও দানের কথা 

বিশদভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং তাহাতে যে আদর্শ তিনি উদযাটিত করিতে চাহিয়াছেন 
তাহাতে উল্লিখিত প্রভাবেরই মোটামুটি সমর্থন আছে; ছোটখাটো প্রভাবের দিকে নজর 

দেওয়া তিনি বোধহয় প্রয়োজন মনে করেন নাই। 

মুসলমান-যুগের ইতিহাসের সন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে প্রধানতঃ সে-যুগের 
মুসলমান এঁতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু সে গ্রন্থগুলি অল্পবিস্তর 

অতিরঞ্জিত ও পক্ষগাতহুষ্ট । নুতরাং সেই গ্রস্থগুলির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া এঁতিহামিক 

সত্যান্সন্ধান করিতে গেলে ভূল বা ত্রুটি অজ্জাতসারেই আসিয়া পড়ে। সত্াট আক্বরের 

দরবারে বা তাহার পরবর্তী সম্রাটদের সময়ে যে গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল সেগুলি এই এটি 
এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। সুতরাং সেগুলি হইতে তথ্য আহরণ করিতে গেলে তুলনামূলক 
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গবেষণার প্রয়োজন হয়। অবশ্থ তাহাতে অস্ুবিধাও বেশ আছে। সেক্ষেত্রে যে পরিশ্রমের 

দরকার তাহ! সহজসাধ্য নয়। এদিক্ দিয়া গ্রন্থকার ত্রুটি না রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া 

মনে হয়। তবে পরবতী সংস্করণে যাহাতে তিনি অধিকতর অগ্রসর হন, তীহাঁর মত বিশিষ্ট 

গুণী ও অন্ুসন্ধানীর নিকট সেরূপ আশ! করিবার দাবী করা যাইতে পারে। প্রকাশকও তাহার 
নিবেদনে পরবর্তী সংক্গণে গ্রন্থথানিকে অধিকতর শোভনীয় ও সংস্কত করিবার আশ] দিয়াছেন। 

অদূর তবিষ্যতে যে তাহা হইবে, এরপ বিশ্বাসও আছে। 
আলোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্য-সমাজে যথ।যোগ্য আসনলাভ করিবে এবং আশ করি, 

শিক্ষিত সাধারণ, সঙ্গীততত্ববিৎ ও সঙ্গীতরপিকদের মধ্যে ইহা! বিশেষ সম|দর পাইবে। 

১। 

চি 

৩ 

8 

€ 

উীঅজিত ঘোষ 

ল্ত্ন্ন প্রল্হ-চ্নএশ্বাি 
প্রত্বতত্ব 

410100981090016 01 075 41011009101091 1)9108101119116) 17381008 51906 

101 016 5681 61101116 9151 01119, 1938, 

৮001 22210921005 995005 এ, কা বরোদা। 

ইতিহাস 
[701612511 1061০০3 01 90111211109. : 0010 116079561151165 00 118 1701181 

৮0091190660 2100 ৫1660 15 111, 1, 4৮. বি 119-7815 98501) 

(190795 [015151 77150011081 991. ০, 14)-মান্্াজ। 

1121৮917105, 101125-7 & 17015601501 0181, ৬০1 [37 ড15%5- 

591129018 [২০0--যোধপুর। 

[09061 ৫152101০119] 0:10110 9%া০ 1211, 01706027071 

01965 19010011011 50011150150 910 01110191 00011106169 01 111500- 

11091 10091550 5615190 2100.1711011569101, হায়দরাবাদ। 

ধর্ম ও দর্শন 
:001761000025 00 055 1150015 91 31210819101081 48509001581 

( 98210838 ) (0019 011611691 95: 2০, 64 ) 

৮0017 [নত 10, 91581008- পুণা। 

৬। [113 1195582৩ ০01 [51910)--05 111, 4, স0911 41 লগ্তন | 

৭| পু) 009961 0670:0895--1175 2, 0৮ 081980, রাকোট 



৭৬৬ শীভারতী [২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 

বিবিধ 

৮। মহাতারতের কথা-_-্বর্গগত পণ্ডিত অমুল্যচরণ বিগ্যাতৃষণ, কলিকাতা। 
৯| 40212 70502111811 01005 (10 102003০0101, 00. 2, 

91090091121, 085 10, 105 মম, &* 9 ৪)-1801666 05 0. 9, 61) 

11. 45 ইত 105 005 সত 2, 4০853518200. 00011575075 025 1001911 

[২6569101) 111501016) 08101605, 

স্পুন্নাভন সভ্ভিক্কা 
শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্, কর্তৃক সঙ্কলিত 

[00110] 01 1110191) 171500157 ৬০, 2. 193] 

[১5 0০৩০1 5155 (1056071) [70808101601) 06 35587581 [11 1186 

15080019808 ০1 005. --1১5 73. 0, 5. 9119171702) এ, &, 

উক্ত প্রবন্ধে কদগ্ধরাজ তৃতীয় জয়কেশীর উতৎকীর্ণলিপির মূল ইংরেজী অক্ষরে লিখিত 
ও তাহার অন্ভুব।দ আছে। এই উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধারের দ্বারা গ্রাবন্ধ লেখক কলিষুগের 
উৎপত্তির কালনির্ণয় সম্বন্ধে আলোচন] করিয়াছেন । 

পু 03151011081 01181 ০1 009 10150100928199৩28 ৩5৪৮8208085 

10 1১87816052100]2888--1)5 1017 92115552191 (11110109191 00101551510 

্বার্থানুমান ও পরার্থাুমান মন্বন্ধে গবেষণাদুলক আলোচনা | 9৫156115009101এর মতে স্বার্থান্- 

মান ও পরার্থান্থমানের প্রভেদজ্ঞান বৌদ্ধন্যায়দর্ণন হইতে উদ্ভুত এবং এই মত 702. 4. ৪. 
[010 কতৃকি মমর্থিত হইয়াছে। 

[0৩ 425 11058810006 17200877105 017 ও, 0১ 8৫210100219, &১ 28 00, 

মুসলমান তৃর্কি ভারত আক্রমণের দ্বারা তারতের ইতিহাসে একটা চিরস্থায়ী পরিবতর্ন ঘটে। 
উক্ত প্রবন্ধে মুললমান কর্তৃকৃ তাঁরতাক্রমণের একটা বিস্তুত আলোচন৷ আছে । 

17911 ও 052৮5 ০6076 019818088 [খজভচ (06201615171 16061165 60 016 

08100656 [001551515, 1931 )--05 01. 90150012196 961) 11.4.১ 01071081467 

মরাঠা নৌ বহরের ইতিহাসের একটা অধ্যায়। শিবাজী মারাঠানৌবহরের প্রতিষ্ঠাতা । 

4৯ 8221৩ 2 [জাত 27018181915 0101 2, 11. 91617085061) 

॥, £৮সম্বৎ অব রাজা বিক্রমাদিত্য কতৃক স্থাপিত হইয়াছিল কিন! সেইমম্বদ্ধে বিস্তুত 

আলোচনা | 



সামশ্রিক সাহিত্য- আমা, ১৩৪৭ 
ধর্ম ও দর্শন 

ভারতবর্ষ-_বৈষব সাহিত্যে রস--প্রামণীন্্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, কাব্য-বেদ-পুরাণতীর্থ। 
উদ্বোধন- জীবনের লক্ষা-_-মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ। 

১ --ণ্ষত মত তত পথ”-_অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 

সাহিত্য 

গ্রবাসী--পরশ পাথর--শ্রীচারচন্ত্র তট্টাচার্য। 

বঙ্গপ্র-_উত্ত , বঙ্গের কবি জীবন মৈত্ঞের পন্মাপুরাণ-_্রীশভূচন্ত্র চৌধুরী । 
উদ্বোধন-_মানব- শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এমএ, বি-এল্। 

১ লমাজ-ধর্ম--শ্রুকুমুদবন্ধু সেন। 
উদয়াচল-সংসার যোগ--শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বনু, গীতারত্ব। 

» . আধুনিক সমাজ ও নারীগ্রগতি--শ্রীবিভূতি বন্ু। 
ইতিহাস 

তারতবর্ষ-_ প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধবিদ্ভানিকেতন__শ্রীকমলা রায়, এম্.এ 
প্রবাসী--সমাজ বন্ধন--শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় | 

১ বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন মঠ-_শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গগু। 
॥ --আধুনিক মণিপুর- শ্রাজিতেন্ত্রকুমার নাগ, এম্এস্-সি। 

বঙশ্রী-_যশোহর-পরিচিতি--শ্রীন্ূশীলকুমার বন্থু। 

প্রত্বতত্তব 

ধঙ্গশ্রী_বাংলার সংস্কৃতিতে পুতুল শিল্পের স্থান-রীন্থরেন্ত্রনাথ দ।স। 
» --গ্রাচীন বাঙলার ভাস্কর্যবিজ্ঞান ও তক্ষণ-শিল--শ্রীম্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী । 

বিবিধ 

ভাঁরতবর্ষ-_ভারতবর্ষের সাধারণ ও রাষ্ট্রতাষা-শ্রাস্শীলকুমার বন্থু। 

» হিন্দি ও বিলিতি ম্থুরের মিশ্রণ ্রাদিলীপকুমার রায়। 

». --ফটোগ্রীফি বা আলোকচিত্র-শ্রজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এমুএস্-সি। 



শাহ্ন্সিক্ষ তলহবাদক 
গৰর্ণরের গীতাভাষ্য- গিদ্ধু প্রদেশের গবর্ণর শ্তর ল্যাম্পলট গ্রেহাম গীতার ইংরেজী 

অন্নবাদ হইতে সিন্ধী তাঁষায় গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। আগামী বৎসর গবর্ণর বাহাছুরের 
কার্যকাল শেষ হইবে। ইহার পর তাহার গীতা অনুবাদ কার্য শেষ হুইবে এবং সিঙ্ধীদের 
মধ্যে বিনামূল্যে গীতা বিতরণ করিবেন। 

রবীন্দ্র সম্বঘধন/__গত ২২শে শ্রাবণ, বুধবার রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
সাহিত্যাচার্য (0, 746) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
বিশেষ সমাবত্ন উৎসব সংঘটিত হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি স্তর মরিস গায়ার ও কাশী 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্তর সর্বপল্পী রাধাকৃষ্ণণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক এই কার্ষের 

জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈদিক মগ্ত্রগীতিসহকারে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। 
বিদ্যাসাগর স্ৃতিবাধষিকী-_উনপঞ্চাশ বৎসর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহা- 

প্রয়াণ করেন। জশ্প্রতি কলিকাতা ও মফংস্বলের নান! স্থানে তাহ।র মৃত্যুবাধিকী উদ্যাপিত 

হইয়াছে। এবার বিদ্যাগাগর স্থৃতিপুজা উপলক্ষে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণ যে বিজ্ঞান 

প্রদর্শনী করিয়াছিলেন, তাহ! দর্শকমাব্রকেই সন্তোষ দান করিয়াছে । এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা 
সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ হয়। 

কৃষি গবেবণা-কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিসন্বন্ধীয় শিক্ষাগ্রচারের উদ্যম প্রদর্শন 

করিতেছেন। বারাকপুরে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহাতে কা সম্বন্ধীয় শিক্ষা ছাড়া 
গোপালন, পশুপ[লন, মৎন্তের চ।ষ, কুটীর শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। 

গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা-বাংল! সরকার গ্র।ম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিবার জন্ত বাংলার ৭টী মহকুমায় অবিলম্বে কার্য সুক্ষ করিবেন। এই পরিকল্পন। 

অনুসারে বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষাঁর ব্যবস্থা, চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া! ছেলেষেয়েদের 

স্বাস্থ্য পরীক্ষা! করা, বিদ্ালয় যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্ষে পুর্ণ মনোযোগ 

দেওয়ার আয়োজন হুইয়াছে। 

হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ-_হুলওয়েল মন্ুষেন্ট অপসারণ সম্পর্কে প্রধান 
মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তাহ কার্ধে পরিণত করিবাঁর জন্ত বাংলা 

সরকার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জান! গিয়াছে যে মন্ুষেণ্টটি কলিকাতার 

কোনও গীর্জাগ্রাঙ্গণে অপসারিত করা হুইবে। 



প্রথম সংখ্যা ] .  প্রাজাপত্যসৃত্রম ২১ 

অধ হাফীহ-ানাধ আংদিঘ্য ব্যান: || নিজ: থানা লাজ; | 

ইবা ঘিযভা ভ্ততুলা ২ অইন হা ৬।| হমিত ঘিরভা ॥ এ ঘৃযহা- 
মহ ভনুলা | হ॥। 

অনস্তর শরীর জ্ঞানের নিমিত্ত স্বরের বিষয় বলিব। (শরীরের মধ্যে) তিনটা প্রধান নাড়ী 
আছে। (যথা )--ইড়া, পিঙ্গলা ও ন্তুযুয়]। পৃষ্ঠবংশের অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে নুষুযা, ( তাহার) 
বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা ॥ ১-৬ ॥ 

মতই লিগ নাহালহ্যা অঃ || ও॥। লাজাত্বতাজ্যা নিভু নাস 

জনব্বগ্বহনি || এ ॥ সনিঘরাবি-নিধি- সিনবিত্তু খানম ঘত্ঘবলনী || ৎ || গত 
ঘুব ব্বলুঃ 1০1 ভ্টী হব্তিঃ || $10॥ জাতু হ্িঘতিক্কান্াং নাতীলদ্গনঃ | $২0। 
লুমুঘযযীঃ ঘর: অভধ্যনবিঃ অদ্বলাযাদ্॥। ই1| ঘ্সবহাঘভা | 8।| ঘস্ক- 
প্র ঘতীমিমািদিমলদূ || $৭ || বিযবিঘত্সন্নং হুল ॥। 160 ভীমিন 
ধুম: | 1৩ || ক্গহক্কাযী লিঃ ॥ £৫|| সহবান্বনিভব্ষবাংঘার্বি কলহবাঘ্য- 
মনত ললুঃ জ্কাহধঃ|| £৫ || মীঅনযঘননখনারিঘমংবার থ সবমন্ত নয: ২০। 

ভ্রমধ্যে ভ্রিবেণী বারাণসীর নিয়ে । নাসাপুটদ্য়ের দ্বারা তিনটা ঈড়া পিঙ্গল! ও ন্ুযুয। 
নামক নাড়ীপথে সতত্ব বাঁধু বিচরণ করিয়া থাকে । প্রতিপদাদি তিথি তিনটাতে যথাক্রমে 

পুশ্পবস্ত () হইয়া থাকে । প্রথম শুর্লুপক্ষে চন্দ্র এবং কৃষ্ণপক্ষ হৃর্্য। সার্দদ্বিঘটিকান্তরে নাড়ী 
সংক্রমণ হয়। চন্ত্র ও হুধ্যের গতি অতীব অলক্ষিততাবে ন্ুষুয়ায় হইয়া! থাকে। সেই গতি 

পঞ্চদশপলা। পঞ্চ পঞ্চ ঘটা দ্বারা মেষাদি রাশিতে সংক্রমণ হয়। বিংশতি ঘটার পর গুণ- 

সংক্রমণ হয়। লৌম্যকার্ধ্যে চন্দ্র শুত এবং ত্ুরকার্ধে হুর্য। প্রস্তাব ও তিলকধারণাদি সমস্ত 
আপ্যক্মে চন্ত্র প্রশস্ত এবং ভোজন, শয়ন ও মৈথুন প্রভৃতি আগ্েয় কর্মে ৃ র্য প্রশস্ত ॥ ৭-২০॥ . 

ভৃখিত্যানিবন্বানাঁ যখান্গদ' ঘস্বন্তুজি্রি-হন্ধদিনত অধূলযনত ঘন 

নন্ধমতামূ ॥২%॥ ভতুলাথাঁ অনন্ত ॥৭২।| ভ্ততুদান্ত ন কি্রিহৃঘি 
বম হ২॥ অন্যন্নীষ্বৰিমাযন্ধ-ঘীনাস্যাজাহিন্ধমীজঃ ॥ 29 অন্যধা 
নিত্কভজাঘঘি: ॥ ২৭ || ঘৃহযলীান্ষদানীগ অভিভনত্যবি্ষ্যঃ অ্বহজাতাঈজ্যা 
বিছযদূ।॥ ২ই॥ ঠা ও 

৪ 



২২ ভীভারতী [দিত বর্ষ_১৩৪৬ 

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্বের ( ঈড়। ও পিঙ্গলাতে ) যথাক্রমে ৫*, ৪০, ৩০১২০ ও ১* প্লে 
সংক্ষমণ হয় এবং লুষুয়াতে যথাক্রমে ৫) ৪১৩, ২ও ১ পলে (পঞ্চতত্বের সংক্রমণ হয় )। 

য়ায় যখন, সংক্রমণ হয়, তখন কিছুই করা উচিত নহে। তাঁত অন্তত্র সংক্রমণে মোক্ষলাধক 
যোগাভ্যাসাদিকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এই নিয়মের ব্যতিক্রুম ঘটিলে কর্ম নিগ্বল হয়। 
এযাঁব যে সকল কথা! বল! হইল, এসকল অখিলতন্ববিদ্ করুণাসাগর গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য । গুরু 

তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যে একটা উপায় নির্দেশ করেন, সেই উপায়েরই দ্বারা এই সকল তত্ব জানিতে 
পারা যায় ॥ ২১-২৬॥ 

নিররাপ্তধান্ত্ামযহ্ঘনিঘাত্বহালা লাকীলা নবনৃজ্মমণা অন্ুক্ধ:)|২৩॥। 
অমহবঘঙ্গাতা দহক্কঃ সমানা লুসনহঃ সাহভ্মন্ধমহিনী নাসুঃ স্ৃতততীনিল্তঃ | ৭৫ |। 
লাজ্যাঁ জমানহিবঃ ঘাবন্ধামিলন্মিতী হন্ধী মলিলঘঃ হিন্ভি্নঃ || ₹ৎ || হাব 
ঘুনাধাঘ জাত সিনভঘন অনিষ্ত ভতমজূলমীন হান্ানবন্ব্ জ্কালসক্কভাঘইনমুনা 
স্বাজীজ্ঞাজসনিক্ধাহিতী জ্থিনা ভ্তুতভী নালী লাতী || ২০।। মৃজাকঘত্খীন্ঙ্গজ্য- 
মিনীদ্বহিজ্যিবনি লিন ২1 || বাজুতখাত্স জনমাংজ্য -ঘংমাক্মলি লঘীজযন্ধ- 
জানহহ্মনন্ুন্লি বামিনঃ | ২২ || দিত্বলী9তি হছিন।। ইই।। 

নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, হর্ষ ও ব্ষাদ-বহা যে সকল নাড়ী আছে, তাহাদের এঁ সকল 

কমের দ্বারা সম্যক্ উদ্রেক হইয়া থাকে । (জীবশরীরে ) যে সকল যন্ত্র আছে, যে সকল যন্ত্রে 
চালক বায়। বাযুই স্থখছুঃখাদির প্রমাতা অর্থাৎ অনুভূতির হেতু এবং হুত্রধর। এই বায় 
প্রা কমের দ্ব'রা চালিত হয়, উহ৷ কুগুলী-নিষ্ঠ অর্থাৎ নাভিমগুলে বাস করে। ২৭-২৮। 

নাতিদেহে সমানবাযু দ্বারা চালিত যে পাচক অগ্নি আছে,_তাহার নিকটে একটা 

মণিময় অর্থাৎ জ্যোতির্ায় শিবলিঙ্গ আছে। তাহার মুখে মুখ দিয়! সার্দত্রিবলয়াকারে বেষ্টন 

করিয়া শঙ্খের আবতের সদৃশ মুপ্ততৃজগীর মত একটা নাড়ী আছে, উহা! যাবতীয় কাব্যকলাপের 

হেতুতৃত এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্পাদগ়িত্রী, উহার নাম কুগুলী (যাহাকে কুলকুগুলিনী বল! হয় )। 

মূলাধার নামক পৃথীচক্রে অবস্থিত শিবলিঙ্গের উপরে কুগুলী বা কুলকুগ্ুলিনী নাড়ী অবস্থান 
করে-_এই কথ! কেছ কেছ বলিয়া থাকেন। সেই কুগুলী নামক স্ুপ্তভুজগীসদৃশী নাড়ীকে প্রবুদ্ 
করিয়া সহশ্রার-চক্রে অবস্থিত পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া যোগিগণ এবং কোন কোন ভিষক্ও একটী 
সামরগ্ত, অন্থতব করিয়া থাকেন অর্থাৎ সহম্রদলপন্প হইতে ক্ষরিত নুধা পান করিয়া 
থাকেন। ২৯-৩৩। 



প্রথম সংখ্যা] ' _ প্রাজাপত্যসূত্রম্ ২৩ 

উত্তত্যা অব লীনবাকনী' নিহযানজ্যান ঘতদামজমাধিঃ || ই৬ || 
মহযামনঃন্নযানী নিলা || হ৭ || ঘূহীব্বী-লঘীম; সুতি || হ£ ॥ বমীওমিযুবল 
মনা জীব্বাজনীমৃ্ানজ্যা জমা: |ই৩। বষিলসবিদ্দিযমাগী নৃগ সাআাঘাল- 
পৃর্ধতলাহীন সাআদীঘঃ | ২৫।| সালীনৃদ্ষমতন্ধাত যা মালা বহতা" 
ঘালিঃ ॥ ২২ অহমাবলি্ব' ইপ্বংশ্ষিনন যনিবল্সম্ন ॥8০।॥ ধনাম্নজ- 
সাম্িঃ | 81 | হয বল লস্ষং মজা অন্ঃ অবজামী নিষতুীযঃ | 8 . 

বনি ান্ঠনিক্ধ সাসাঘলুর ছ্িবীযাধ্যাযহ্য নৃলীঘঃ ঘা: | 

কুগুলীর সহিত জীবাত্মার নিরন্তর অবস্থানের নাম পরমাত্বসমীধি ॥ মেধ্যায় মনঃ- 

সংযোগে নিদ্রা এবং পুরীততীতে মনঃসংযোগে স্ুযু্ধি। আর তমোগুণের দ্বারা অতিভূত মনের 

সহিত জীবাত্মার সংযোগে যে মুঢাবস্থা বা অভিভূত অবস্থার আবির্ভাব হয়_-তাহার নাম সন্মোহ। 

সেই সন্মোহ অবস্থার প্রতিকার অতি শীঘ্র না করিতে পারিলে প্রাণ ও অপান গ্রভৃতি পঞ্চপ্রাণের 
শৃঙ্খলানাশে প্রাণত্যাগ ঘটিয়৷ থকে। প্রাণত্যাগ কালে যেরূপ ভাবনা বা চিন্তা হয়, তদ্হূরূপ 
(পরবর্তী কালে) জন্ম হয়। অতএব সর্বদা ঈশ্বর-চিস্তার জন্ত প্রযত্ব করা উচিত। যাহাতে 
অমরত্ব-লাত হইতে পারে 1 এই বিশ্বে যাহ! কিছু দেখা যায়_সবই নশ্বর মনে করিয়! সর্বজ্ঞ 
সর্বসাক্ষী বিভূর ধ্যান কর] উচিত। ৩৪-৪২। 

ইতি প্রাকৃতিক প্রাজাপত্যন্থত্রের দ্বিতীয় অধ্য।য়ের তৃতীয় পাদ। 

অথ জযাহিলকঘামিথান নধযনামঃ ॥1॥ অঃ অন্ন ॥ৎ॥| নান 

সধমা অন্বমামিনীনাম। অঅন্কমিনা বজগ্রহা লাম || ২|। বহ্া হললা সানবযা 

বিজধসমূনযশ্য অযহমনলি || ৪ || দিনীঘা অ্তরপ্থযা লাম মন্বাত দিনা || এ॥। 
অহ্যাঁ সা লাশ! স্ত্তনিবলিন্ধান্যঃ || | নূনীঘা মাজমহাভসা || ও॥ 
রিষঘমিনা জবিহাঘিঘ্ানা মালা আাধঘীগ্আাম || বাঁ ঈবী- 
ঘহাকথা ||| ছ্রিঘবদিনা ঈহীলা ন্দাযাগযান্ ॥1০॥ ঘক্বমী যইক্ধ- 
মিনাগত্যিখহা নাম ॥ 11 | তলা জ্াম্ঘীগহযাম্।॥ ঘী মজপ্রযাকঘা ॥ ₹।। 
মজলহীমাধিষ্ঠানা যইন্ধদিনা || $২॥ অমদী হৃনসহা || 18 ॥| যনাতর দিনা 
বজন্সাহ্মঘিষ্ভানা ॥ 14 ॥ হনি্কাঃ জনন নঃ। হা মারলে 
অন বনলী।। 1হ॥ 



২৪ শীভারতী দ্বিতীয় বর্ঘ__১৩৪৬ 

অতঃপর ত্বক্ প্রভৃতির সংখ্যা ও নাম বলা হইবে ।১। সাতটী ত্বকৃ। তাহাদের মধ্যে প্রথম 

: ত্বকের নাম অবভা্সিনী। ইহা! একটী যবের মত স্থল, ইহাকে রসধরা বলে, ইহাতে, রসের 
বিকৃতিজন্য বিসর্গ প্রভৃতি রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয় ত্বকের নাম অন্গখরা। ইছ' 
অর্ধযবের মত স্থল ইহাতে রক্তবিরৃতি জন্থ কুষ্ঠ ও বিচিক! প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে । তৃতীয় 
ত্বকের নাম মাংসধরা, ইহা! ছুইটা যবের মত স্থল; শিরা সকল ইহাতে অবস্থান করে এবং 

মাংসের বিকৃতিজন্য রোগ সকল ইহাতে প্রকাশ পায়। চতুর্থ ত্বকের নাম মেদোধরা। ইহা 
ছুইটী যবের মত স্থল, মেদের বিক্ৃতিজন্য রোগসকল ইহাতে জন্ষিয়! থাকে। পঞ্চম ত্বকের 
নাম অস্থিধরা, অস্থিজাত ব্যাধি সকল এখানে জন্মিয়া থাকে । যষ্ঠ ত্বকের লামু মজ্জধরা। 

ইহা! একটা বের মত স্থল, মজ্জাগত রোগের ক্ষেত্র। সপ্তম ত্বকের নাম শুক্রধরা। ইহা 
অর্ধ যবের মত স্থুল। শুক্রগত রোগ সকল এখানে প্রকাশ পায়। ইহা সাতটা ত্বকের পরিচয়। 
ত্বক সকল এক একটা ধাতুকে আশ্রয় করিয়! দেহের সব ত্র অবস্থান করে ॥ ২-১৬। 

অমীন্বং মল্হারমূ।। ও ॥ জীব্বান্দা মহন্ত ভ্তত্মিনঃ || 1৫ ॥ হক্ধ- 
জিম্সঘি নিমিতমান জীন্নালাঃ ॥$৭|| হী তনন্তুঅমানগ্ঘ জীনবি 
ন্বহানিন॥ ২০ ॥ কিন্ত অস্কুতি ম্যজ্যিন-মজান্ত নিমিগ্মদান অনুললাহাজীতিজ 

ঘাত্নঃ।। ৭1 ।। বহমাহ্হ্য নিষাবভ্সমূ | ২২|| জক্যী নাভী হক্াহহঙ্কাহ্হা- 
মজমাসি || ২২ || ভীত লযঃ || হ৪ ॥ তহমি লন | ২4|| ভৃত্ই নহয় | | 
জঙ্ত্র বনলিযান্ ॥ ২৩ ॥ হুক অমীবস্ববানি মজ্লাতি ॥ ২৫।। 

(দেহের মধ্যে )--একশত সাতটী মর্মস্থান আছে। জীবাত্া মমস্থানে দ্থুখে অবস্থান 

করে। একটা মম+স্থান আহত হইলে জীবনাস্তপ্রায় হয় ( এমনও কতিপয় মর্মস্থান আছে, যে 

সকল মর্ম স্থান আহত হইলে সত্যসত্যই জীবনান্ত হয়)। হস্তচ্ছেদ করিয়া দিলেও বীচিতে 
পারে, কিন্তু অঙ্ুলির মধ্যে (ছুহটী অঙ্গুলির মধ্যস্থলে ) এমন কতকগুলি মর্মস্থান' আছে। 

সেই সকল মর্মস্থান তিন্ন হইলে যে আক্ষেপ হয়, তাহাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হগ্প। অতএব 
মর্মস্থান সকল বিশেষ করিয়া জানা উচিত। ছুই পদ ও ছুই বাহুতে দ্বাদশ ও দশটা মমস্থান 
আছে। মর্ম স্থান কোষ্ঠে তিনটা, বক্ষঃস্থলে নয়টা, পৃষ্ঠে চৌদ'টা এবং জক্রর উদ্ধেঅর্থ/ৎ ক 

সন্ধি হইতে মস্তক পর্যন্ত স্থানে সইত্রিশটি মর্ম আছে। এইরূপে একশত সাতটা মম+দেহ 
মধ্যে অবস্থান করে।১৭-২৮। 

সীত্যত্যিহানানি অন্ধিমন ইই |৭২॥ জল্মিজীনলনাজ্যি-বিমানীগসানা- 
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বন্ধনী ॥২০॥ অন্ধ হাজী লল্কাধীঘখ মনিত্যলি 

সমব্যাংঃ ॥২। 
সমস্ত দেহে তিনশত অস্থি আছে। সন্ধি ও সীমন্ত প্রভৃতি স্থানের অস্থি সকলের 

বিভাগ অনাবস্থক-বোধে এখানে উল্লিধিত হইল না । অনেক রাজধি এবং ব্রহ্মি আবিভূর্তি 
হইবেন,--তাহারই সেই সকল অস্থির সম্যক পরিচয় প্রদান করিবেন । ২৯-৩১। 

অননিষবনিঃ সথানা; হাহা; ॥ ২২ ॥| বাত অন্দনামানযা হব লামি- 
মৃজাতৃব্থিবাঃ | ইই ॥ বাতা বাদী শীমাঃ | ২৪ ॥ বনজ নিন্ম; ২৭ 
যা জন্ুঃমাহবা টম্বোমত হক্াবিজবিিলঃ ॥২£॥ নাঃ জলা ভৃতীলিয- 
খাবিন্কাঃ হান্হাহি-ববন্দাঙনহাঃ | ২৩|| জ্বযনহজনহীহল্নলধাধাি- 
ক্াহিভকাঃ | ২৫॥ ভ্ধাগ্িন্ধ লঘানহাথ | ২২ || অমীমা অনি লহুলিহ্ান॥ ৪০ || 

নাশ নদন-যাবন-মৃন্গনভীনুতমাঁরি-বন্ধভমঘীনিঘ্ঘ' ভ্বম স্তননিন ॥ ৪? যাহ 
নিহযল্মা ঘাহবনী ই ই লাঙ্বাকইযাঃ | ৪২ হবীঘাম্বতযরভাবজিহাষৰ 
অনবগ্রযীংদমিল্যাত্য হৃরীক্ষবীমন্তুযতুাঃ ॥ ৩২ ॥ বালিংয্যককান হানিক্মমলঃ 
সনিযানি ॥ 8৪ || অনা মিভিজা অং্যৃতমসা; ভাত শি্কীতিমিনাঃ ॥ ৪৭ ॥ 

: অন্াজাদন্ন ঘহিজনিলামী ইৈধ আব মগগমঘহিআানিঃ জ্াজাক্সিন ॥ ৪ ॥ বাংবনাল- 
নতম তবযূন্ানমবাতি বভ্ারহিনানি নিঃলংলি ॥ ১৩॥ বানঘিলন্ধক- 
োবি-হনঘাহৰহা অনি ভ্কাধিন॥ ৪৫॥ 

প্রধান শিরা চব্বিশটি। তাহারা চক্রনাতি হইতে উদগত অর-সদৃশ (গাড়ীর চাকার 
নাভি হইতে বহির্গভ পাখির মত ) নাতিমুল হইতে উখিত হইয়ছে। নাভিমুল হইতে উখিত 

নাড়ী সকন্তবের মধ্যে দশটী উর্ধ ও দশটা অধোদেশে এবং চারিটী তিথ্যকৃভাবে গমন করিয়াছে। 

যে সকল নাড়ী উর্ধ্দিকে গমন করিয়াছে, __তাহার! হৃদয়ে ( মস্তিক্মধ্যে) আসিয়া এক একটীতে 

তিন তিনটী করিয়া শাখা-বিস্তার করিয়াছে । তাহার! সকলে বুদ্ধীন্্িযনগণকে ধারণ করিয়া থাকে 
এবং শব্ধাদি ইন্জরিয়ার্কে বহন করে। বাক্য, হাস্ত, রোদন, বমন ও ক্ষবধু ( হাচি) প্রভৃতি কার্য 

সেই সকল উ্াগ নাড়ীর কার্য এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংজ্ঞাকেও বহন করিয়৷ থাকে। 
সেইরূপ অধোগত নাড়ীও ব্রিশটী। তাহারা গমন, ধাবন ( দৌড়ান ) এবং মল মৃত্রাদির 
বিসর্জন গ্রসৃতি অধোনিষ্ঠ অর্থাৎ নিশ্লগামী কর্মলকল করিয়া থাকে । যে সকল নাড়ী তির্য্গং 
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তাবে পার্থ দেশে দুইটা করিয়! গিয়াছে, তাহারা শাখা গ্রশাখা বিস্তার করিয়া শীর্ণ অশ্বথ-পত্রের 
শির! সকলের মত সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। উহাদের প্রত্যেকের মুখ .এক একটা 
রোমকুপের সহিত সম্বন্ধ। এজন্য এ সকলের দ্বারা মর্দিত তৈলাদি অন্যন্তরে প্রবেশ করিয়া'খাকে। 

স্থল গম সর্ব প্রকার মিলিত হইয়া সার্ট তিন কোটি নাড়ী সর্ব দেহব্যাপিয়া অবস্থান করে। 
সকল নাড়ীরই পরিণতি (উৎপত্তি?) নাতিমধ্যে এবং কতকগুলি নাড়ীর মধ্য-পরিণতি হৃদয়ে 
(মস্তিক্ষে)। এই সকল নাড়ীতে অবস্থিত বায়ু ( গতিশক্তির ) দ্বার! প্রেরিত হইয়া অন্ন ও 

জল প্রভৃতি কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করে এবং মল মূত্র ও শুক্র প্রভৃতি নির্গত হুইয়া থাকে। নাড়ী 
সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি নাড়ী আছে, যাহারা বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্তাদি গতিগ্রীল দেহ- 

ধাতৃকে বহন করিয়া থাকে । ৩২-৪৮। 

সনিম্দাতীভ্যাজন্ধা বজাহিত্বঃ অনামিনাকীমি্মামজ লিলাজ্ঞনি 

ঘ্ব।। || লাকীতু ঈব্ নিঘমঃ ॥ 4০ || ভববাছি বম্ষঈগন হক্কান্তবান্যপ্ান- 

সন্ভতিঃ || 4 || হাজনী ভতিনী লিষছযন্নী নাজাঃ || ৭।। যহম্বানযনত্যা 

লিষছমলদী নঙগ বন্বত্ানিঃ || এই ।। 

প্রতি শ্বাস প্রশ্বীসের সময় রক্তাদি ধমনী,-_-সকল দ্বারা হৃদয়ে আসে ও নির্গত হুইয়া যায়। 
নাড়ী সকলের নিয়ম নাই, (সেক্জন্ত ) কখন খৈষম্যবশতঃ একে অগ্ত ধাতুর প্রবৃত্তি হয়। হ্রাস ও 

বৃদ্ধি ছারা নাড়ী রুদ্ধ হয়। শরীরের যেস্থানে নাড়ী রুন্ধ হয়) সেই স্থানে তার্ৃশ হানি বা ব্যাধি 
উপস্থিত হয়। ৪৯-৫৩। 

অনীহা ঈঙ্ষনি্ববিষন ম্বারসন্িলা ভ্বানামূ ॥ 4৪) হনজ্যান- 
গনি ই নাজা ইহধহতানকনৃতনাসিজ খানম ভ্যিন | এ২ || নাক্যাঁ 
হীমাহীতযধান' সশ্মন্ব | এছ ॥ ঘৃদ্দবই বই বনুত্যালাব্নালৰ হালমৃাহঘত- 

মন ॥ ভুঘীঃ লঘীনী নামী | 4৫॥| 

জীবের দিন ও রাত্রিতে মিলিয়৷ একুশ হাজার বার শ্বাস প্রশ্বান হইয়া থাকে। রক্ত 
স্থানে বায় চক্রে (৫৮) দুইটা নাড়ী আছে, __তাহারা হস্ত ও পাদের বৃদ্ধ অঙ্গষ্ঠের মূলকে 
প্রধানতাবে আশ্রয় করিয়! অবস্থান করে ( তাহাদের দ্বারা এবং প্রশ্ন ঘারা রোগ ও আরোগ্যের 

জান হয়। ৫৪-৫৬| 
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ছুইটা ক্রবহা নাড়ী ক্সাছে, তাহারা শুক্রস্থান হইতে আসিয়া সনমূলে হইতে বৃণনবয়ে 
অবস্থান করে। সেই নাড়ীদ্য়ের সংযোগ নাভিতে ॥ ৫৭। ৫৮ 

' স্বাজবস্তানা অহিন্ধঃ শ্বাজামন: | ৭ ॥ জিব তনঘাহঘি জামা শ্া- 

সন্ভতিঃ ॥ই*॥ অতিিহাণাঁ হু মযহ্ঘগমদীধলাহিলাগিক্বাজামনঃ || £।। 
্বানীন দানি নাকীমবিঃ | হ₹॥ নযাথ ঝববা হশনবাাৰি-াভুতি- 
ানিহন্্রকল্দযা ॥ ছই॥ 

বালক ও চুর্বল বাক্তির শ্বাসপ্রবৃত্তি অধিক হয়, এমন কি উভয়ের সমান। তত্তিরিক্ত 

ব্যক্তিগণের ভয়, হর্ষ, পরিশ্রম ও মৈথুন প্রভৃতি কারণে শ্বাসশ্াবৃত্তি অধিক হয়। একবার শ্বাস 
গ্রহণের মধো বত্রিশবার নাড়ীর গতি হয়। তত্তিন্ন সর্বদা গুণতবাদি অর্থাৎ বায়, পিত্ত ও কফের 
হাস বৃদ্ধির জন্যও নাড়ীর গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, জানিতে হুইবে ॥ ৫৯-৬৩॥ 

হাতবতু অন্নামিনযাত্ঘিক্ধলানংতম্ ॥ £৪ ॥ দ্বিপ্র সনভআা জায়রঘত্যা 
অনত্য ॥হ৭॥ ধন নিল্গা হলঃ ছছ॥ নমকন্ত ভত্মিঃ ॥ হও ॥। 

আহাঘাবিনা ননবনহান্ততি্ধাবন্ধ-বলঘীমান্ধ বনববধ্যা-হথানি:॥ হ৫॥ 
নতদান্ অর হনিক্িনৃা জীননীতা | | 

শরীরে সত্বগুণের আধিক্য অধিক জাগরণ । এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায় যে জীবগণের 

জাগরণ তাহারও হেতু সত্ব। এইরূপ নিদ্রা রজোগুণের, এব* সুযুপ্তি তমোগুণের কার্য। 

সত্বাদিগুণের হাসবৃদ্ধি আহারাদির রসের দ্বারা হয়, সেজন্য আহার্ধ দ্রব্যের রসসংযোগে সেই 

সকল অবস্থার হানি হয়। অতএব নিদ্রা ও জাগরণের জন্ত সবর্দা রসচিকিৎস! স্বীকার করা 
উচিত অর্থাৎ আহীর্ধ দ্রব্যের রসের উপর নিদ্রা ও জাগরণ প্রতিষ্টিত ॥ ৬৪-৭০ ॥ 

হাহ্যগ্ম অন ইহত্যিনাঃ হামন্ুতিমনা নিন্কনিইননঃ ॥ ৩? ॥। হাব 
ূ্গমৰ মগুহজদ ॥ ৩২ | দিনৰ নিক নিন্ধনক্তগ্র ॥ ৩২।॥ ভ্ত্বায 

বত ্বানয়ানী ॥ ৩৪ ॥ ভরত: হউত্মজঃ ॥ ৩৭ ॥ হব সন্ভনিঃ ॥ ওই ॥ মিষ্ভনি- 

হন তুম ॥ ওও॥ 

তুক্তদ্রব্যের রস সকল দেহে গিয়া হাঁস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগ সকল উৎপর হয়।২১ 
শরীরের মধ্যে মধুর রস শুক্রকে আশ্রয় করে অর্থাৎ মধুর রসের দ্বারা শ্ুক্রবৃদ্ধি হয়। তিক্ত ও অয় 
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এই. ছুই, রস পিশ্গত শর্ধাৎ তিক্তরসে পিততের হ্বাস.ও অম্নরসে পির বি হয়। কথায় ও কটু- 

রস বাত । | লবণ রস শ্লেশ্ার বর্ধক। ইহাই রসের প্রকৃতি, ঞ্রতঘ্যতীত বিক্কৃতি। ৭২-৭৭। 

অহা হী ৩৫॥। অন্য ক্ষসনানযিগ্ািকগনৃন্য: ঘক্বন্কা: 
ঘহক্ধীশ্র ॥ ৩২ ॥ নবহ্হজহাজন্ূতি-ইহ্লা ননষতান্ত-ছতি-হালি: ॥ ৫০৭। 

সকল রস রক্তে অবস্থান ঝরে অর্থাৎ সকল রস ছুঁইতেই রসের উৎপত্তি। 
রক্ত ব্যতীত অন্যান্ঠ ধাতু সকলের মধ্যে কোথাও একটা, ছুইটী, তিনটা, চারিটী, পাঁচটী বা ছয়টা 
রসেরই প্রাধান্ত'।. যে ধাতুতে যে রসের প্রাধান্ট, সে রসের দ্বারা সেই ধাতুর বৃদ্ধি ও হানি হয়, 
( অতিযোগে বৃদ্ধি এবং অযোগে হানি বা হাস। ৭৮-৮০। 

মুগ হি সাজাঘনন' লামিমৃভমূ ॥ ৫1 || যবহন্দৃকা হত সন্ঠুনি- 
নিন্নযঃ॥৫।। হিং হাবীঘুবমান্ধাকতম ভ্তৃতীল্রিষ-ফ্যান ঘহমাজ্যামিদ্ভানম।৫২। 
অয্িষঙ্গঅহজাততষটি লিনা ন হীনীব্যনিঃ | ৫।। ন্গলিনযমন্ন লামিক্ড্ভিহং্ষ' 
ত্ততী লীনবাঘহমাবািষ্ভান জীবন্ত: ॥৫২ ॥ হবি সান্ধুনিন্ব সাজাঘতঅনুন 
ছিনীয়াহ্যাঘ! মান: ॥ 

(শরীরের মধ্যে যে সকল প্রাণায়তন আছে, তাহাদের মধ্যে) শ্রেষ্ট প্রাণায়তন নাভিমূল। 
যেহেতু নাতিমূলস্থিত প্রাণায়তনের স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের স্বাঁঙাবিক অবস্থা এবং উহার 

বিকৃতিতে দেহের, যাবতীয় বিকার বা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৮১-৮২। 

.. শ্রীরের্পফল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মন্তকের নাম উত্তমাঙ্গ। উহা বুদ্ধীনত্িয়গণের 
নিবাস স্থান এবং সরমাস্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র । সহআীরস্থ অগ্নিচক্কের দোষ ব্যতিরেকে রোগের 

উৎপত্তি হয় না" নাভি, হাদয় ও মস্তক এই তিনটা স্থানে যে তিনটা চক্র আছে, তাহাতে 

কুগলিনী-শক্তি জীনাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করে,_ইহারাই জীবনের হেতু । ৮৩-৮৫। 

ইতি প্রাকৃতিক প্রাজাপত্য স্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । | 



নীযীও্যাঃ 

অয নিকিতুলিন' ঘধ্যানঃ ॥ $ ॥ অন্য ঘৃগাযুলজাকবন্ধংতম্ ॥ ৭ ॥ই 

ঘ ঘহহ্যহদিতর-ছানিনতত্রনা যানি অমমনূ॥ ই॥ তত বিস্বি্ধবণীন অ+ 
হামনম ॥ ও ॥ অনু বহিনহস বহিনহন।॥ ৭ | হ্বমন্ মু | ই ॥ লল্সাজি স্ব 
য্ূর-সথানানি লতুমঘন্নি ॥ ও ॥ ঘৃহজারধীনাদনমূ ॥ ভগ্ুজাতৃত মনি: ॥ ৭ ॥ 
মজাহবন্দবাজন্গথালানূ ॥ £* ॥ ্ধনির দুল্ছসা হিক্ষসম্বানান॥ $২ ॥ বঙগাখি 
ঘুম: ঘুসথমীঃ | ৫২ ॥ অৰমল্যন্ মানস ॥ $২॥ 

,অতঃপর চিকিৎসার কথা বলা হইতেছে ॥ শ্ররীরের মধ্যে যে সকল গুণ এবং 
তৌতিক উপাদান আছে, তাহাদের সমতাবিধানের নাঁম চিকিৎসা ॥ শরীরে যে সকল গণ 
আছে, তাহার! পরম্পর বিরুদ্ধ_-(যেমন লঘু ও গুরু ইত্যার্দি। ইহাদের মধ্যে একটার বুদ্ধিতে 
তাহার বিপরীতটার হানি বা স্াস হয়। অতএব) যাহার হানি হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধি এবং 

যাহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার হানি করিলে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধাতু সকলের সমতা-বিধান হয় 
এবং উর্ধাবিক্কৃতি কার্ষের ছারা অধোবিক্ৃতির শমন হয় (যেমন, অত্যন্ত মল-প্রবৃত্তিতে 
তদ্বিপরীত সংগ্রাহক ওষধ প্রযোজ্য ) এইরূপ অস্ত্র ( যেমন উর্ধগণ্ত রক্তপিত্তে বিরেচন )। 
এইরূপ শরীরের তৌতিক উপাদান সকলের বিষয়েও জানিতে হইবে ॥ 

(জগতের যাবতীয় দ্রব্যই পাঞ্চতৌতিক অতএব ভেষজ বা! ওষধ সকলও পাঞ্চতৌতিক। 
কিন্ত সকল ভেষজ-দ্রব্যে ভৌতিক উপাদান সকল সমান ভাবে থাকে না। সেজন্ত)__যে-দ্রব্ 
যাদৃশ ভৌতিক উপাদানের প্রাধান্য, সে-দ্রব্য তাদুশ ধমর্ণন্বিত হয়। (যেমন পার্ধিব-উপাদান 

বহুল দ্রব্য সকল ),--পার্থিৰ উপাদানের গুরুত্বশতঃ অধোগমনশীল ( বিরেচক ) হয় (এবং তৈজস, 

বায়ব্য বা আকাশীয় উপাদান বহুল দ্রব্য সকল উপাদানের ) লঘুতাবশতঃ উর্,গমনশীল ( বমন- 
কারক) হয়॥ যেসকল রস যাদৃশ উপাদান পমবায়ে জাত দ্রব্য হুইতে উৎপন্ন, সে নকল 
রসের গুণ সকলও তন্ময় হইয়া থাকে। যেহেতু তাদৃশ রসে সেই সকল উপাদানেরই প্রাধান্ত। 
কোন দ্রব্যে যে স্থুইটা গুণেয় সমাবেশ দেখা যাঁয়,_তাহার হেতু, সেই দ্রব্যে দ্বিবিধ গুপসাধক 
উপাদানের প্রাধান্থ। ( যদ্দিও ভ্রব্য বা রসে উপাদানে প্রাধান্ঠ ) তথাপি গুণের ধযই প্রধান 
হয় এবং অন্ত সকল গৌণ ॥ ১০১৩৪ 

মরা ভবনহায্যাঁ আহাহমিছাহাজ্যাহুঘনাতযদূ ॥|$8॥ লক্গাি 
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কসর অননীগনী্বীরমীঘজান্ হ্িবিতিৰ ্তীযলি ॥ £৭ ॥ বনি বা জ্কাহয - 
নিত্মবিঃ ॥$8। নল্দগকালবিক্ষাংঃ স্ভনমিতালা মাতুবহঘাযানামূ॥ $৩।। 
লমনাাঘাূ॥ 1৫ অগত ঈবভমন্বাধিল্ধাহী ঘামিলামূ | ৫ | বৰ: ভৃিত্যাবি- 
ক্ষযীখননাধীন্যন্বংনূ ॥২|| লান্যীওস নজল্সনিঘযঃ ॥ $ || মযাত্য- 
ঘৃল্যবাধ' ছছিন্ জনিরনরঘাঁ নিঘঘাতআামনতযারানমূ ॥॥২২॥ প্রগারহীলা- 
মন্তুর্ঘাহলনন্গ নিক্ষিনবজিনূ || হই || যহসান্ত্যার ননৃত জ্কাভাল্নইগা বিভযীহ- 
বনাহী নৃছযনি ॥ ৭১ |। 

হলি গ্ান্তুনিক্ক সালাঘমুন পরান! সধমঃ ঘাহঃ | 

সর্বদ| হুখকর আহার ও বিহারের উপভোগ করা উচিত। (যদিও জগতের দ্রব্য 

সকল পাঞ্চভৌতিক উপাদান সংযোগে জাত বলিয়া উহাদিগকে পাঞ্চভৌতিক বলা হয়) 
তথাপি কেছ কেহ জগতের নিয়ামক অগিসদৃশ হুর্য ও সোম অর্থাৎ চন্ত্রমা বলিয়া! জগতের দ্রব্য- 

সকলকে সৌম্য ও আগ্রেয়,_-এই ছুই ভাগে বিভক্ত বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের কার্য 
তদনুসারে নিষ্পন্ন হয় ॥ ১৪-১৬ ॥ 

এই তন্ত্রে অর্থাৎ আমুর্বেদে কৃতবিষ্ভ আমু্বেদ-পাঁরগ ব্যক্তিগণেরই অধিকার, অন্ত 
কাহ'রও নহে । আর এই প্রাঙ্তাপত্য-হুত্রে বর্ণিত চিকিৎসাক্ষেত্রে কেবল যোগিগণের অধিকার । 

যেহেতু এখানে শরীরস্থ পৃথিব্যাদি-চ'ক্রর শোধনের দ্বারা আরোগ্যের বিধান করা হইয়াছে। 
এখানে অন্য বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। তথাপি গ্রন্থের শূন্যতা অর্থাৎ সম্পুর্ণতার জন্ত কোথাও 

কোথাও যৌগিক উপায় ব্যতীত অন্য বিষয় সকলেরও গ্রহণ করা হইয়াছে । এখানে শস্তর 

প্রয়োগ না করিয়' ব্রণাদির চিকিৎসা! বলা হুইয়াছে। ব্রণাদি চিকিৎসায় এখানে বর্ণিত উপায় 
ব্যতীত অন্ত যা] কিছু কতব্য অর্থাৎ শস্ত্াদির প্রয়োগ” সে সকল কালাস্তরে বিষ্ণুর অবতার 
(ভগবান ধন্বস্তরি ) বলিবেন ॥ ১৭-২৪॥ 

ইতি প্রাক্কৃতিক প্রাজাপত্য-সত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রথম পাদ ॥ 

. (গ্রাপ্ত অসম্পূর্ণ গ্রন্থ এইখানেই সমাপ্ত হইল )। 
শ্রীরাখালদাস সেন 
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দবলান্ন-বন্হম: 

্জ। সীন্টিঘাঘনন্যহ্া সঘনি। 
নী জনীঘঘবা জা গীভফঘবনানলী। 
হামিআন্যন মহল তুলংবহিহিদ্মন || (জ) 

অনুনারহৃন্মনভান্ংআম্ 
শীনভীযান্বিনীহাষ ঘৰ ন্িবাধিন। 
বাজ্ভান্ধত্যনহক্যশ্ব ঈত্জাইজযী নমী লমঃ | 
গীমল্নহলমাঘাভী হাম্াতিনিবনিয়হঃ| 

জীবানাধহ বঃ সালা; জ নওলন্মমনমানিঃ || 

ঘহমাজাকঘবল্বমল্সাকযান' নতমাঘযা | 
দ্দিষবগননহধন হাখাংমতহামগা | 

অনুবাদ--পরমাত্মসন্দ্ভ - পরমাত্মা! গ্রতিপাদক সন্র্ভ। 

তাৎপর্য-_যাহাতে গুঢার্থের প্রকাশ ও উক্তির মারবন্তা, শ্রেষ্ঠতা, নানার্থের সমাবেশ 
এবং বেগ্তত্ব অর্থাৎ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিনয়ের প্রাচুর্য বতগি!ন থাকে পঙ্ডিতগণ তাহাকে সনদর্ভ 
ৰলেন। 

গুঢার্ঘন্ত প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা । 
নানার্থবস্বং বেদ্বত্বং সন্দর্ডঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ 

তন্বসন্র্ভের টাকায় ৰ্লদেববিগ্ঠাভূষণ এই পারিভাষিক লক্ষণের উষ্লেপ করিয়াছেন। 
অন্থবাদ--প্রীকষ্চৈতন্যদেব জয়ধুক্ত হউন । 
সেই স্গ্রসিদ্ধ সাধু শ্রীল রূপননাতনের সন্তোষবিধানকারী দক্গিণ-দেশোস্ব উট 

( প্রগোপাল ভট্ট) পুনর্বার অর্থাৎ তন্ব-ও ভগবৎ-সনদর্ড বিচার করিবার পর এই গ্রন্থ ( পরমাক- 
সনর্ড) বিচার করিতেছেন। (ক) 
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মূত। নহ্যান্স মন্যনাতল' করান স্তানক্ষান-ঙ্বিনযূ। 
ঘযাঁভীন্যায ঘযাধ ভা ভিজ্রবি মন্ধঃ || (বব) 

অন্থবাদ - শ্রীগোপাল ভট্টের প্রথম লিখিত গ্রন্থ কোথাও ক্রমানুসারে ও কোথাও ক্রমতঙ্গে 

কোথ|ও বা খগ্ডিততাবে (বিচ্ছিরভাবে ) ছিল। জীব নামক ব্যক্তি সম্পুর্ণপে তাহার আলোচনা 
করিয়। ক্রমানুসারে উহাকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। 

তাৎপর্য-মুলে জীবকপদের উল্লেখ আছে তাহ! জীবশবের উত্তর অল্লার্থে কগ্রত্যয় করিয়া 

নিশপন্ন হুইয়াছে। শ্রীত্দীব গোস্বামিপাদ এস্বলে আপনাকে ক্ষুদ্রজীবরূপে উপস্থাপিত করিয়া 
বৈধবোচিত বিনয় ও দৈন্যই প্রকাশ করিয়াছেন । 

অথবা] “জীবক” এই শব্ধ দ্বারা বাগদেবী তাহার প্রশংসাই ধ্বনিত করিয়াছেন বুঝা 

যায়; কারণ, সরস্বতী তগবান্ ও ভক্তের অপকর্ম সহা করেন না। স্তরতিপক্ষে--“জীবয়তি 

সর্বজীবান্ ভাগবতগিদ্ধান্তৰানেন? অর্থাৎ তাগবতনিস্বান্তদ।নে জীবকে সঙ্জীৰিত করেন। 
“লিখামি” এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগ না করিয়া জীব লিখিতেছে এই প্রথম পুরুষের 

প্রয়োগে নিজের অভিমানশৃন্তত1 প্রকাশ পাইতেছে। আমি লিখিতেছি এই প্রকার লিখিলে 

অহমিকা-দোষ হইত। তদ্যতীত প্রাচীন আচার্যগণের অন্ুস্থত রীতিতেও দেখা যায়, তাহাদের 

স্বরচিত গ্রন্থে প্রথম পুরুষের বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে এপপ্রসিদ্ধি আছে--আচার্যাণামিয়ং 
শৈলী যৎ স্বাভিধেয়মপি পরাভিধেয়মিৰ বর্ণযস্তি || (খ) 

৬ অখনবতমামা নি্লিষ ! 

" নস »ঁ জীননিফ্যতাঘুবন্ধ' 
1 নিকঘধনি হ্াস্সা- 

অনুবাদ--অনন্তর পরমাত্বা বিবৃত হইতেছেন। 

সেই বিষয়ে ( পরমাত্মবিষয়ে ) শ্রীমদ্ভাগবতের ছুইটা শ্লোক দ্বার! জীব নিরূপণ পুর্বক 
পরমাত্মার নিরূপণ করিতেছেন । 

তাৎপর্য_-এ স্থলে অথশবের অর্থ অনন্তর | শ্রীজীবগোন্বামিপাদ “বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং 

যজজ্জানমন্বয়ং” তত্ববিদ্গণ যাহ অন্বয় জ্ঞান তাহাকে তত্ব বলেন এই গ্রীভাগবতের ১1২১১ 

পণ্ভে একই অদ্বরজ্ঞানই যে তত্ব নামে অভিহিত তাহ! দেখাইয়। সেই অদবযজ্তানই ব্রহ্ম পরমাত্মা 

ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ নামে কথিত হৃইয়া থাকেন। তদন্থসারে তত্বসনর্ভে ব্রহ্গতত্ব ও 

তগবঝসনার্ভে ভগবৎ-তন্ব নিরূপণ করিয়! এই পরমাক্ম-সন্দর্ভে পরমাত্মার শির্ণয় করিতেছেন। 

ক্যগ্তপি পরমাস্তন্বং বৈকুষ্ঠেইপি প্রাভীরপি তদপি চ ভগবত্তাঙ্গং তৎ স্াদিখং জগৎগতং বাচ্যং ইতি বহরমপুরমুদ্রিত, 

পুস্তকে অধিকপাঠঃ | 
£ ভগবদগতজীবনিরপণপূর্বকং ইতি যুদ্রিতপুত্তকে গাঠ:। 



দ্বিতীয় সংখ্যা ] পরমাত্ু-সন্দর্ভঃ + | ৩. 

যে ছুই শ্লোকের ত্বারা! জীব ও পরমাত্ম! নিগপিত হইয়াছে সেই ছুইটা শ্রীভাগতির 
৫ম স্বন্ধের একাদশ অধ্যায়ের ১২শ ও ১৩শ শ্লৌক। গ্রস্থকার নিজেই ক্লোকদুইটার উল্লেখ 
করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই ছুইটী গ্নোকের প্রথম শ্লোকে (১২) জীব ও দ্বিতীয় 

শ্লোকে (১৩) পরমাস্মা বিবৃত হুইয়াছেন। 

মৃত। ধা হনা মলবী বিধুৰী- 
অনি মাযা হছ্িবহ্য নিতআাঃ। 
আনিষ্িনাঃ জ্কাঘি নিহীহিনাত, 
ধৃতীরিবত মনিগ্তুনবনৃঃ | 

অস্থবাদ -শ্রীভাগবতে ৫1১১1১২ গ্লোকে জড়তরত রন্ুগণ নামক রাজাকে বলিয়াসিলেন-_ 

যিনি মায়াতীত হইয়াও মায়াদ্বারা কল্লিত ও জীবের সহিত তাদাত্যপ্রাপ্ত, অতএব ভাবদ্ বহিমুখ 
কার্যকায়ী অন্তঃকরণের নিত্য (অনাদিবকাল হইতে) অনুগত হইলেও কখনও 
( জাগ্রৎ-স্বপ্ন।বস্থায়) আবিভূর্তি, ও কখনও (স্ুযুখিকালে ) তিরোহিত এই সকল বিভৃতি (বৃত্তি) 
বিশেষকলে দর্শন করিয়া যিনি তাহাতে আবিষ্ট হন তিনি জীব ন।মক ক্ষেব্রজ্ঞ। 

তাৎপর্য__এখানে বত়িতি শবের উল্লেখ আছে। এই শব্ধ বুঝিতে হইলে শ্রীনস্তাগবতের 
৫ম স্কন্ধের ৯১শ অধ্যায়ের ৯ম গ্লেকের আলোচন| করা আবশ্যক | যথা 

একাদশাসন্ মনসো হি বৃত্তয়, 

আকুতয়; পঞ্চ ধিয়োহভিমানঃ| 

মাত্রাণি কর্মাণি পুরঞ্চ তাসাং 

বস্তি হোকাদশ বীরভূমীঃ ॥ 

রাহছগণ রাজ্জাকে জড় ভরত ইতওপূর্বে বলিয়াছেন যে মন যখন গুণকর্মে অঙ্থুবিদ্ 
হয় তখনই নানাবুত্তি আশ্রয় করে। তাহাই কথিত শ্লেকে দেখাইতেছেন-__হে বীর, মানববৃত্তি 
একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে পাঁচটা ক্রিয়াকার আর পাঁচটা জ্ঞানাকার, অপর একটা অভিমান । 
এই একাদশ প্রকার বৃত্তি সকলের বিষয়ও একাদশ প্রকার। পঙ্ডিতগণ চক্ষু, কর্ণ নাপিকা, ত্বক 

জিহ্বা! এই পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়ের বিষয়ে হইতেছে_-শবা, স্পর্ণ, রূপ, রস, গন্ধ। আর বাক্, পাণি, পাদ, 

পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্ত্িয়ের বিসর্দ, রতি (সম্ভোগ) আতি (গত ) অভিজল্প (কথন) 
শিল্প এই পাঁচটা বিষয়। অপর অচ্িমানের বিষয় দেহ দেহাদি। অর্থাৎ দেহ গেহ আমার 
ইত্যাকার অভিমান হয়। 

কষেত্রজ্জ দ্বিবিধ_-পরমাত্মা ও ভীবাত্মা। এই জীবাত্মা আবার ছুই প্রকার, এক বন্ধ, 
অপর মুক্ত। এন্থানে বন্ধত্রীবেরই কথ। বলিতেছেন। জীব ্বরূপতঃ মুক্ত হইলেও মায়াকলিত 
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মনের বৃত্তি সকল বিশেসভাবে দর্শন করিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়। এই বৃত্তি সকল কখন অর্থাৎ 
জাগ্রদবস্থাতে ও স্বপ্রাবস্থাতে প্রকাশ পায় এবং নুষুণ্তি অবস্থাতে তিরোহিত থাকে। 

জা গ্রদবস্থা--ইন্রিয়ৈরর্ঘোপলব্ধির্জাগরণম্। 

যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থের (০১৩০: এর ) উপলব্ধি (জ্ঞান) হয় তাহাকে 
জাগ্রৎ অবস্থা বলে। 

বপ্লাবস্থা__করণেব,পসংহতেধু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ সবপ্নঃ | 
ইন্জিয় সকল উপসংহত হইলে জাগরণের সংস্কারজন্ত বিষয়যুক্ত যে প্রীতি তাহাকে 

স্বপ্ন (৫2681) বলে। 

নুযুপ্তি-_ নুধুপ্তিকালে সকলে বিলীনে, 

তমোইভিভূতঃ স্থখরপমেতি। 

নুযুপ্তিকালে ( অর্থাৎ গাঢনিপ্রাসময়ে ) জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থানিবন্ধী বিষয়জ্ঞানসকল বিলীন 

হইলে, নিজ্রোথিত ব্যক্তি অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়া 'ন কিঞ্িদিবেদিবং” “খে নিদ্রা হইয়াছে 
কিছুই জানিতে পারি নাই” ইত্যাকার জ্ঞান অনুভব করে। ইহাতে বল! হইল যে তখন 
জাগ্র২ ও স্বগ্নকালের গ্তায় বিষয়ের প্ৰতি হয় না। 

্ 
নৃত। ধন আন্না তুঘঃ তুযাতঃ 

জতঃ জগ জ্বীনিহসঃঘইহ্বঃ। 
লাহাযগী মমন্বান্ নাুহ্ব:, 

জঅমাযযানন্যবর্থীঘমানঃ ||? | 
অন্ুব।দ- শ্রীভাবগতের ৫ম স্কদ্ধের ১১শ অধ্যায়ের ১৩শ ঞ্লে।ক শ্রীজড়ভরত রহূগণ রাজার 

নিকট পরমান্মরূপী ক্ষেত্রজ্জের কথা! বলিতেছেন। তিনি ক্ষেব্রজ্ঞ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রের 
জ্ঞাতা, আত্ম! অর্থাৎ ব্যাপক জগতের কারণভূত, পুরুাকার, স্বগ্রকাশ জন্মাদিশূন্য বহ্ধাদিরও ঈশ্বর, 
নারায়ণ (কারণার্ণবশায়ী ) তগবান্ (ষটড্বর্যাদি অংশবিশিষ্ট ), বাস্থদেব ( সর্বভূতের আশ্রয় ) 

নিজমায়৷ দ্বার! আত্মাতে (জীবে ) অবস্থাপ্যম।ন অর্থাৎ জীবের নিয়স্তত্বরূপে বিগ্যমান ॥ 
তাৎপর্য--পর পর এই ছুইটা গ্লোকে যথাক্রমে জীবের ও পরমাত্বার স্বন্ধপ নির্ণীত 

হইয়াছে। 

মৃত। হঃহৃত্রী্ঘ মাথাবঃ ঘহীঘি মাথাহজিবহ্য অহযদাগহ্য অনীক 
মাযযাক্ব্মিনত্স মনজীগ্নন্ধংজহইবা; সবিতা বিষন্ন ্বী নিব 
বিহীঘঘ ঘহযবি হয'হঙগানিসী মনি । ভা অহবজী ীবনানা ব্ববীং- 
নুঘাজমাগন জার্মান মগজ ত্র হধ:।। 
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অনুবাদ-_সন্দর্ভকার নিজেই ক্ষেব্রজ্ত্রতা মনসো বিভূতীঃ এই শ্্রীতাগবতের 
৫1১১১২ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । যিনি শুদ্ধ- মায়ার অতীত হইয়াও মায়ারচিত অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ 

সকল ক্ষেত্রজ্ের ( জীবের ) মায়াদ্বার কল্িত মনের প্রসিদ্ধ বৃত্তি সকলকে বিশেষন্ূপে দর্শন 

করিতেছেন এবং দেখিতে দেখিতে আবিষ্ট হইতেছেন তিনি এই জীবনামক নিজের 

শরীরদ্বয়ের জ্ঞাত! ও নিমিত্ত এবং তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়! কথিত হন। 

তাৎপর্য-_ক্ষেত্র বলিতে স্থূল ও সুম্ম এই ছুই শ্ররীরকে বুঝায়। পাঞ্চতৌতিক পরি- 
দৃহ্ঠমান এই দেহ স্থুলশরীর | 

আর অপপ্ষীকৃত তৃত হইতে সপ্তুদশাবয়বাত্বক যে দেহ তাহাকে নুন্ধশরীর বলে। এই 
হুক্মশরীরই স্বর্স-নরকাদি ভোগের সাধন । 

পঞ্চপ্রাণমনোবৃদ্ধি দশেক্দ্িয়সমন্থিতম্। 

অপঞ্চীকৃতভূতোথং হুল্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥ 
পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্িয় পাঁচ ও কর্মেন্তিয়ের পাচ মিলিত এই সপ্তদশ অবয়ব 

অপঞ্ধীকৃতভূতজাত হুক্মাল, সেই হুক্ষাঙ্গ ( লিঙ্গশরীর ) ভোগের (শ্বর্গনরকাঁদি ভোগের ) সাধন। 

' প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পাঁচটা প্রাণ। উত্বগমনশীল নাসাগ্র স্থানবর্তী 

বায়ুর নাম প্রাণ। অধোগমনশীল গুহাদিস্থানবর্তী বায়ু অপান। অখিল শরীরস্থায়ী সর্বনাড়ী 

গমনশীল বায়ু ব্যান। 
উধের্ধ উৎক্রমণশীল কণস্থায়ী বায়ু উদ্রান। শরীরমধ্যগত অন্নরসাদির পরিচালক 

রস-রুধিরাদির করণ বায়ুকে সমান বলে। 

সংকল্পবিকল্লাত্বিকীন্তরঃকরণবৃত্তির্মনঃ | 

সংকল্পবিকল্পাক্িকা অর্থাৎ আমি চৈতন্তরূপী অথবা দেহ ইত্যাকার সংশয়াপন্ন চিত্তবৃত্তিকে 

মন বলে। 

নিশ্চয়াক্িকান্তঃকরণবৃত্তিবুদ্ধিঃ। 
যে অন্তঃকরণের বু্তি দ্বারা নিশ্চয় হয় যে আমিই ব্রহ্ধ বা ব্রন্মাংশ, সেই নিশ্চয়াত্বক 

অস্তঃকরণের বৃত্তির নামই বুদ্ধি । 

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক) ত্বক্, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয়। 

বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটা কমেক্জরিয়। 

অপঞ্কীকৃত তৃত হইতে (আকাশাদি হইতে ) এই লিঙ্গঈশরীর ( হঙ্ষাশরীর ) হয়। 

পঞ্ধীকরণ--আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে 
সমান ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশ তাগের মধ্যে গুত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রাথমিক 

পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া! স্বকীয় দ্বিতীয়ার্ধতাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারি- 

ভূতের দ্বিতীয়ার্ধ তাঁগের সহিত মিশ্রিত করণকে পঞ্ষীকরণ বলে। অর্থাৎ আকাশ অর্ধেক আর 

বায়ু ্রভৃতির প্রত্যেক ছই আনার অংশে আট আনা পৃরণ হইলে তাহাকে স্থল আকাশ, এই 
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প্রকার বায়ুর অধেক এবং অন্ঠান্ত আকাশাদির প্রত্যেকের ছুই আন করিয়া! অর্ধেক আট আনা 
পুরণ হইলে তাহাকে স্থৃল বায়ু বলে। এই প্রকার স্কুল অগ্নি গ্রভৃতি স্থলেও বুঝিতে হইবে। 

হুক্মশরীর অপঞ্ষীকৃত ভূত হইতে জাত বলিয়া পঞ্ষীকত ভূত হইতে জাত এই চক্ষু 
দ্বার দৃষ্ট হয় না। 

পদ্ধীকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় গ্রমাণ যথা-_ 

দ্বিধাবিধায় চৈকৈকং চতু্ধণ প্রথমং পুনঃ | 
স্বশ্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ 

প্রত্যেক পঞ্চভৃতকে সমান ছুই ভাগ করিয়া প্রত্যেক পঞ্চতৃতের প্রথম ভাগকে চারি 
অংশ করিয়া শ্বকীয়ের ইতর পঞ্চভূতের গ্রাত্যেক প্রথমাংশে সেই চারি অংশের একাংশ করিয়া 
যৌগ করিলে পঞ্ধীকরণ হুইবে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থলশরীরে কার্য হয়। আর স্বপ্লাবস্থায 

লিঙ্গ শরীরের কার্য হয় এই কারণেই স্থুলদেহের ইন্দ্রিয়াদি স্বপ্নাবস্থাতে সেই সেই বিষয় গ্রহণ 

করিতে পারে ন1। স্বপ্লাবস্থাতে চক্ষুঃ মুদ্রিত আছে অথচ স্বপ্নে চক্ষু দিয়া যে সুন্দর রূপ দেখিতেছে 

এটা লিঙ্গ শরীরস্থ চক্ষুঃ দ্বারাই দৃষ্ট হইতেছে বুঝিতে হইবে। 

নন “ঘযা অজ্মীন্িনী লীন” হৃআহি। বহ্য মলজঃ জ্ধীহহানযা 

মাঘাদিনহ নগাহই জীনীঘাধিনগ্া লীনবাহাব্ন হন্বিবহম বনগ্ব 
নঘীরবঘনাতহবিঅয:| ননগ্য ক্কীহ্যেজানলিখ্ত্র মানহ্নহিত' ক্ধম ন্ধহীনীনি 
নাহ্াহ্য || 

অশ্নবাদ--তাহাই শ্রীতাগবতে ১।৭।৪ শ্নোকে উক্ত হুইয়াছে--যে (মায়াতীত 

হইয়াও ) মায়ায় সম্মোহিত জীব ইত্যাদি । 

(পুর্বে বল! হইয়াছে মনের দ্বার! বৃত্তি সকল দর্শন করে ) মন কি গ্রকার, না, মাঁয়ারচিত ; 
সেই বিষয় বলিতেছেন--জীবোপাধিতাছেতুক অর্থাৎ জীবতাদজ্্য দ্বারা রচিত। অতএব 
মায়াদ্বারা উহ' উপচর্যমাণ অর্থাৎ আরোপিত। আবার বলিতেছেন-সেই মন কেমন) নাঃ 
অবিশ্ুদ্ধ অর্থাৎ ভগবদ্ বহিমু্খকার্য করে। 

তাৎপর্য-_জীব শুদ্ধ কিন্ত অনাদি বহিমুখতা-নিবন্ধন মায়াসম্বন্ধ হওয়ায় অনর্থ প্রাপ্ত হয়) 

এবং মায়াসম্মোহিত জীবের সহিত মন তাদাত্ব্য ( একরূপতা ) প্রাপ্ত হইয়া তগবদ্বহিমু'খ 

কার্ষের অনুষ্ঠান করে। 

বীর বিবীলিত্যা অলাহিন হ্হাত্ত্যনাঃ বঙ্গ রবী মিতা, 
মাহ লায়ন অসঘীহানিধু নাঃ স্ততবমী নিহীহিলাহীনি | 
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অনুবাদ - কেমন বিভৃতি, না, নিত্য অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই (মনের) অন্ুগত। 

সেখানে এ বিভূতিসকল কি প্রকার, তদুত্তরে বলিতেছেন -_জাগ্রদ্রশায় ও স্বপ্নে আবিভূতি, 
নুযুপ্তিকালে তিরোহিত। 

তাঁৎপর্য--সন্দর্ভকাঁর জীব নিরূপণ জন্য শ্রীমন্তাগবতের ৫, ১১, ১২ শ্লোকের উল্লেখ 

করিয়াছেন। সেই শ্লোকে বিভূতির (বৃত্তির ) উল্লেখ আছে, উক্ত বিভূতি শবের তিনটা বিশেষণ 

আছে। যথা-_নিত্যা, কোথাও আবিভূ্তী, এবং কোথাও তিরোহিতা। সন্দর্ভকার এই 

তিনটা বিশেষণের নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন -নিত্য অর্থাৎ আজ বলিয়! নয় অনাদ্দিকাল 

হইতেই মনের অন্ুগত। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে আবিভূর্তি এবং ন্বধুণ্তিকালে তিরোহিত 

থাকে। 

যন তুহাী আমনুজ্ধাংঘামূনঃ ভুহঘ "আম্মীগ্বনাহঃ তুহঘঃ হজ” 
কারিনা ছ্িবীষাহী সলিতঃ জাধাহ্ল হ্বক্ষ ভ্যীনিঃ ক্তপক্কা্ী ল 
জীননহল্সাধধাযা। অলী জল্মাহ্ষ্ন্যঃ ঘইঘাঁ লল্াহীনাদঘীদ্বহঃ। নাং 
জীববমূহঃ জ নিষচ্যীন অযন ঘহয জঃ। অনন্াল্ ইনবগান্'যাান্ মমবনহা- 
ান। নাস্তইদঃ অবমুনানামাগঘ: কনামঘা হ-হফঘসা হানা আনলি 
ব্লক অন্খীযমানঃ অনজ্যাত্মদানঃ দন্ধসঘীনাঃ। মাথাঘাঁ মাঘিক্$ 
গ্েনঘাদিংন সন্বিভী$ঘি ব্ঘন্বক্না অক্নহ্ণ হন ল্ লব হতাধঃ। 
্াস্তুবন্বন অনধীসঘান্জান ঘঙ্গর আবলা ঘহমালনি। বহ্দমঘি ভু 
ঘজ' ঘহমানন্যন || 

অন্ুবাদ--পরন্ত ষিনি পুরাণ অর্থাৎ জগতের কারণ-রূপী পুরুষ তিনিই পরমাত্মা। 

এই প্পরব্রহ্ম ভগবানের আগ্ভয পুরুষ” এই শ্রীভাগৰতের €২,. ৬. ৪* শ্লোকে) 

দ্বিতীয় স্বন্ধাদিতে কীতিত হইয়াছে যে তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যেতিঃ অর্থাৎ স্বগ্রকাশ, জীবের ন্তায় 
অন্তের অপেক্ষা করেন না। তিনি অজ-্জন্মাদিশ্ল্, পরম যে বরদ্ধাদি তাহাদেরও ঈশ্বর । 
নার শব্দের অর্থ জীবসকল, সেই জীবসকল তাহার নিয়ম্য অর্থাৎ নিয়মাধীন হুইয়া তীহা'র 
আশ্রিত। ভগবান্ অর্থে পশ্বর্যাদি অংশবিশিষ্ট। যেহেতু সেই আছ্ঘপুরুষ ভগবানের অংশ- 
্বরূপ। বান্থদেৰ অর্থে সকল ভূতের আশ্রয়। (সেই আদি পুরুষ) নিজমায়াদ্বারা অর্থাৎ 

স্বীয় স্বরূপশক্তি দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ স্বন্বর্ূপে অবধীয়মান-অবস্থাপ্যমান হইয়াছেন। এস্থলে 

ক্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হুইয়াছে। কারণ তিনি মায়াতে ও মায়িক বস্তুতে অন্তর্যামিরপে 

প্রবিষ্ট হইয়াও স্বরূপ শক্তি দ্বারা স্বরূপন্থই আছেন, কিন্তু মায়িকবস্তরতে আসক্ত নছেন। তিনি 
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বাসুদেব বলিয়া! সকলক্ষেত্রের জ্ঞাত অতএব ক্ষেব্রজ্ঞ এবং আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। এই প্রকার 

হইলে পরমাত্মাতেই মুখ্যক্ষেত্রেজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। 
তাৎপর্য-_সন্দর্ভকার শ্রীমপ্ভাগবতের ৫, ১১, ১২ শ্লোক উল্লেখ করিয়া জীবের স্বরূপ 

নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তৎপর শ্রীভাগবতের ৫. ১১, ১৩ শ্লোক 

পরমাত্মা নিরপণের জন্য "ক্ষেব্রজ্ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ” এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। এই 

শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন--এস্কানে যে পুরুষের কথ! বল! হইল তিনি পরব্রহ্ধ 
ভগবানের আছ অবতার, ভিনি জীবের ন্যায় অন্তের দ্বারা প্রকাঁশিত হন না। জন্মাদিশৃন্য বলিতে 
জন্ম, বিগ্মানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ এই বড়ভাববিকার বঞ্জিত। মায়িক দেহাদির 

জন্ম হয়, উহ! কিছুকাল থাকে, তাহার বৃদ্ধি হয় বিপরিণাম হয়, এবং ক্ষয় ও নাশহয়। 

কিন্তু আছ পুরুষের পী বড় তাববিকার নাই এবং তিনি সর্বজীবের আশ্রয়। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে 
১, ৫, ৭০ পয়ারে বণিত হইয়াছে-_ 

আছ অবতার মহাপুরুষ ভগবান্। 

সর্ব অবতার বীজ সর্বাশ্রয় ধাম ॥ 

ইনি তগবান্-_সন্দর্ভকার এই তগবৎ শবের অর্থ করিলেন যে “ষবর্যাগ্ঠংশবান্” অর্থাৎ 
শবর্যাদি অংশযুক্ত। ভগবান্ বলিতে ষ়েঙ্্পূর্ণ ভগবানকে বুঝায় কিন্ত এখানে ভাগবতের ৫.১১.১৩ 
শ্লোকে আছ পুরুষেরও ভগবান্ বিশেষণ দিয়াছেন। তাহাতেই সন্দর্ভকাঁর অর্থ করিলেন যে 

এই পুরুষ যখন শ্রীভগবানের অংশ তখন যড়েস্বর্যাদি ইহাতে পূর্ণরূপে থাকিতে পারে না। 
নুতরাং এখানে ভগবান্ বলিতে পরশ্্যাদি অংশযুক্তই বুঝিতে হইবে। সেই পুরুষ নিজের স্বরূপ 

শক্তি দ্বার নিজ স্বরূপে অবধীয়মান অর্থাৎ অবস্থাপ্যমান--এখানে সন্দর্ভকার বলিলেন কমকর্তৃ 

প্রয়োগ । 
ক্রিয়মাণন্থ যৎ কর্ম স্বয়মেৰ প্রসিধ্যতি। 

স্বকরৈঃ শ্বৈৈ' কতু৫ি কমকিতেতি তদ্থিছুঃ ॥ 

ক্রিয়মাণ যে কর্ম কতর্ণর স্থুকর অর্থাৎ স্বীয় গুণের দ্বারা স্বয়ংই প্রকষ্টরপে সিদ্ধ হয়, 
তাহাকে কর্ম কত বলে। যেমন কাষ্ঠ নিজেই ভেদপ্রাপ্ত হইতেছে। এস্থলে সেই আদি পুরুষ 

নিজেই অবস্থাপ্যমান, অন্ঠের দ্বারা নহে। ইনি মায়িক বস্ততে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও 

মায়াতে আসক্ত নহেন, যেহেতু স্বরূপশক্তি দ্বার1 নিজরূপেই বিগ্তমান আছেন। যদিও জীবও 

ক্েব্রজ্ঞ তথাপি মুখ্যরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে পরমাত্বাকেই বুঝায়। 

যতত্ধ _ , 

“ঘৰ ভূমান্ ই ঘআাধ বত্বাঁ 
ল বব অন্রঘমললাদীু ₹নি। 
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অনুবাদ-_(শ্রীভাগবতে ৬, ৪. ২* গ্লোকে) উক্ত হুইয়াছে--পুরুষ অর্থাৎ জীব 

সমস্ত জানে এবং গুণ সকলও জানে । জীব এই প্রকার জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্বজ্ঞ ৬গবান্কে 
জানিতে পারে ন1 সেই অনস্তরূপী সর্বস্ত ভগবান্কে স্তব করি। 

তাৎপর্-_দক্ষগ্রজাপতি মনের দ্বার দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি স্থষ্টি করেন কিন্তু এ 

গ্রজাস্থ্টি বধিত না! হওয়ায় বিদ্ধ্যাটল পর্বতের নিকট একটা ক্ষুদ্র পর্বতে, তিনি তগন্তা আরম্ত করেন। 
হংসগুহ নামক স্তোত্র দ্বারা ভগবান্কে স্তব করেন। সেই শ্তবে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন-- 

“যিনি পরমাত্বা, যাহার চিৎশক্তি সত্য ও যিনি জীব ও মায়ার নিয়ামক তাহাকে জীৰ জানিতে 

পারেনা । সেই অনস্তরূপী ভগবানকে স্তব করি।' এই ২০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ই যে 
পরমাত্মা তাহা! বিবৃত হইল। 

নধাগার্নানীঘজিঘনৃন্তু। 

হব হবহীহ' ভ্বীলঘ মসমিঅমিখীযব। 
হন ঘা বনি সানু: মাল হলি বন্িহ্ঃ || 

দষস্থাঘি মা লিতি অনবধীনততু মাহন। 
ধ্গধীঘমীঘাঁন* যন নল.ঘান দন মম নি ॥ 

অন্ুবাদ-_শ্রীতগবদ্গীতায় ১৩, ১. ২ শ্লোকেও এ্রবূপ কথিত হুইয়াছে। শ্রাভগবান্ 
বলিলেন হে কুস্তীনন্দন (অজু) এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে এই ক্ষেত্রফে (শরীরকে ) যে জানে, 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেচনাশীল ব্যক্তিগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ত বলেন। হে ভরতবংশোদ্তব, সকল 

ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল শরীরে অংমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া! জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যেজ্ঞান তাহ! 

আমার সম্মত। 

তাঁৎপর্য-_গীতায় ১৩শ অধ্যায়ে ১ম শ্রোকে অজুনি প্রশ্ন করিলেন যে প্রক্কৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র 

ও ক্গেত্রক্ঞ, জ্ঞ/ন এবং জ্রেয় এই লকল তত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা! করি। শ্রীভগবান্ সেই সকল তত্বের 
উপদেশ করিয়াছেন।-_-এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ক্ষেত্রকে জাঁনেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ 

এক এক শরীরে ভীবাত্বরূপ এক একটা ক্ষেত্রজ্ত আছেন। তন্্রপ সকল ক্ষেত্রে গরমাত্বরূপে 
আমাকেই ক্ষেব্রস্ত বলিয়া জানিবে। শরীরের সহিত জীবাত্বা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান সেই 

জ্ঞানই আমার সম্মত। আমাকে ক্ষেব্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।-গীতায় শ্রীতগবানের এই উক্তিতে 

পরমাত্মাই যে মুখ্যরূপে ক্ষেব্রজ্ তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

অঙ্গ ভত্ত ঈনগঘক্যাধি মাঁ নিত্রীনি অমধ্রঘি ধীনত্ত মাত্য ফলঘ' হিতি ন 
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তু জনিত কব্মধীল হববীনাধ' নহনি। ল লব লীইহাঘী; জাদানাঘি- 
মিন লিশ্বিবীঘনিরুংজীন ঘ ঘনগা লিনিতযনি অনমীলত্ৰিতহস ইযযাদকঃ। 
ঘয' যন্ নন সন্ধ্যামীআহিলা, অনঃ ঘাগিঘাহ বত্্যাত্িনা ঘালত্য 
্বনযীঘহ্্যদাঘাজান্। স্ধিত্ব মপনগ্বাঘীতিস নজদর্মীনিনবন্ লাদানাশিক্ক ঘন 
নলিন্লিবীঘরান ন্িগছিব দস ্ বহগী হাঁনমিক্যনাবই্ন ন নু হীসমীকঘযীঘাল- 
দিনি। হ্ষিন্ত ধীলইলঘনীহিঅহ্বাগমখ; | ছরিশিখনীহঘি হী্হীসবযীঘজ্যান 
বল্মমী্ ঘান' মনমূ।॥। 

অনুবাদ-_এস্থলে “আমাকে ক্গেত্রজ্ঞ বলিয়া জান এই বাক্যে সকল ক্ষেত্রে (শরীরে ) 
আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান এই অর্থ জানিতে হইবে। জীবের স্তায় আপন আপন শরীরের 

জ্ঞাতা নহে এই অর্থই আসিতেছে । জীব ও ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্যর দ্বারা নিবিশেষচিদ্বস্তকে 

জ্ঞেয়রপে নির্দেশ করিলেন না। অন্যথা 'সকল ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিবে' 

শ্রীতগবানের এই উক্তি বুথ! হইত। যেহেতু শ্রীগীতার ১৩শ অধ্য।|য়ের ১২শ শ্রোকে “যাহা জে 
তাহ! আমি বলিব) এবং এ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে “কল দিকেই হস্ত পাদ* ইত্যাদি শ্রীভগবানের 

উক্তি দ্বার] সবিশেষেরই নির্দেশ করা হইবে । এবং এ শ্রীভগব্দগীতার ৮ম শ্লোকে “অমানিত্ব' 
ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানেরও উপদেশ দেওয়া হইবে। অপর আমাকে কক্ষেত্রজ্ঞ জানিও' 

এই গীতার ১৩.২ শ্লৌোকে তত্বমসি বাক্যের স্তায় সামান্তাধিকরণ্য দ্বারা নির্বেশেষ জ্ঞানের 

কথা বল! হইলে ক্ষেত্রজ্জ ও ঈশ্বরের জ্ঞান ইহারই উল্লেখ করিতেন কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেব্রজ্ের 

জ্ঞান এরূপ বলিতেন না। কিন্তু এ অধ্যায়ের ২, ৩ গ্লে।কের ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ইহার অর্থ-_ 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধের যে জ্ঞান তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়। সম্মত। 

তাৎপর্ষ-_শ্রীভগবদগীতাঁর ১৩শ অধ্যায়ের ১.২ শ্লোকের উক্তি অনুসারে জীব নিজ 

শরীরের জ্ঞাতা আর ঈশ্বর সকল শরীরের জ্ঞাতা। যদ্দি কেহ বলেন যে গীতার ১% ১, ২ 

শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্য হেতু নির্বিশেষ চি্বস্তই জ্তেয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
সন্দর্কার সেই সন্দেহ নিরাগ করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা নহে, অর্থাৎ নি্ধিশেষ চি 
জেয়রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। জীব ও ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না। 

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাম্ শব্ানামেকন্সিনর্ধে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্। 
যে সকল শবের প্রবৃতি বা প্রয়োগের নিমিত্ত এক নহে সেই সকল শব্জের 

যে কোন একমাত্র বিষয়ে প্রয়োগ-তাহীকেই সামানাধিকরণ্য বলে। অর্থাৎ দুই বা 

তদতিরিক্ত পদ্কল এক বিভক্তি যোগে যখন বিশেষ্য বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় তখনই 
'সামানাধিকরণ্য বলা যায়। সামানাধিকরণ্যে পদসকল মিলিতভাবে এক বিশেষের অন্নগামী 
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হইলেও উহার প্রত্যেক পদের অর্থগত কিছু পার্থক্য বা বিশিষ্টতা থাকে। ইহাঁকে তিরপ্রবৃত্তি 

নিমিত্ত বল! যায়। যথা-__নীলোৎপল বলিতে নীলপদের নীলত্ব ও উৎপলপদের উতৎ্পলত্ব এই 
দুইটী পৃথক্ হুইয়াও এক বস্ত অর্থাৎ নীলাভিবেোৎ্পলকে ( নীলগুণবিশিষ্ট উৎপলকে ) বুঝাইল। 

যেস্থলে এ প্রকার প্রবৃত্তনিমিত্বের ভেদ নাই সেইস্থলে সামানাধিকরণ্য হয় না। যেমন গৌঃ 
গৌঃ এই ছুইটা পদে একই গোত্বধর্মঅভিন্ন রহিয়াছে । ন্ুুতরাং সামানাধিকরণ্য হইল ন!। 
আবার রাঁজগুরুষ এই শব্দে যদিও রাজ। ও পুরুষ শবে হিন্নপ্রবৃত্তি নিমিত্ততা রহিয়াছে কিন্ত 

রাজত্ব ও 'পুরুষত্' একই আধারে (০০11107 901)36861114) নাই, অতএব সমানাধিকরণ্য হইল 

না। জীব ও পরমাত্মারও তন্রপ এঁকাধিকরণ্য নাই। অবশ্য অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ঈশ্বরের 
একত্ব স্থাপনজন্ত সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিয়াছেন । 

পজ্ঞেয়ং যৎ তত প্রবক্ষ্যামি” ইত্যাদি এবং “সর্বতঃ পাণিপাদং” এই ছুইটা শ্রী তগধদ্- 
গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১২-১৩ শ্লোক, সন্দর্ভকার সপ্পূর্ণ শ্লোকের উল্লেখ করে নাই তজ্জন্ত এ ছুইটা 
শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

৮ জ্রেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্াত্বামৃতমন্তে । 
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসছুচ্যতে ॥ 

সর্বতঃ পাণিপাঁদং তত সর্বতোহক্ষি শিরোমুখম্। 

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লেীকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
গীতা ১৩, ১২-১৩। 

শ্রীভগবান্ বলিলেন যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি অর্থাৎ ইতঃপূর্বে ক্ষেত্র বলিতে শরীর, 
ও সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবাত্বা! ও পরমাত্মা বলিয়াছি। এক্ষণে বিজ্ঞানদ্বার! যে তত্ব জ্ঞেয় তাহা 
বলিব ; যাহা জ্ঞাত হইলে জীব অমৃত লাত করে সেই জ্ঞেয় বস্ত অনাদি। তিনি মদাশ্রিত সৎ ও 

অমতের অতীত পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন। 

অপর, সর্বত্র তাহার হস্তপদ, সর্বত্র তাহার নেত্র, মস্তক ও মুখ, এবং সর্বত্র তাহার 

অবণেক্জিয় বিগ্মান ও তিনি সমস্ত অচেতন পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। 
এই সব প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়তত্ববস্ত যে সবিশেষ অর্থাৎ হস্তপদাঁদিযুক্ত সাকার তাহাই 

নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
সন্দর্ভকার “অমানিত্বম্ঠ শ্লোকের একাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা 

অমানিত্বমদস্তিত্বম হিংসাক্ষান্তিরার্জবম্। 

আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।-_গীতা ১৩, ৮। 

অমানিত্ব (মানহীনতা) আস্তিত্ব (দস্তশৃন্ঠতা ) অর্থাৎ নিজের ধামিকত্বের অকথন, অহিংস 
অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কাহারও হিংসা না করা, ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমতাসত্বেও অন্টের অপরাধ ক্ষমা 

করা,সরলতা অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে কোন প্রকারে কুটিল ব্যবহার না করা1। আচার্ষের উপাসনা 
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অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ (আস্তর ও বাহ্য পবিত্রতা ), হ্থৈর্য অর্থাৎ মনের চঞ্চলতার গতিরৌধ, 
আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ দেহও ইন্দ্রিয়াদিকে ভক্তির প্রতিকূলে গতি নিরোধ করিয়া তাহার 
অন্থকুলে রাখা-এই বৃত্তিনিচয়ই জেয়বস্তর সাধনজ্ঞানের নিমিতক। ধ্রখানে যে শৌচের কথ! 
বলা হইয়াছে এই শৌচ দ্বিবিধ। যথা-_ 

শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্জং বাহ্যমাত্যন্তরং তথা। 

মুজ্জলাভ্যাং স্থৃতং বাহ্যং ভাবসুদ্ধিস্তথাস্তরম্ ॥ 

শৌচ ছুই প্রকার বাহ্য এবং আত্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্য শৌচ সাধিত হয় ও 
ভাবশুদ্ধি আত্যন্তর শৌচ বলিয়! নিরূপিত হয়। 

গীতায় বলিয়াছেন 'আমিই ক্ষেত্রজ্' অর্থা২থ আমাকেই ক্ষেত্রজ্জ বলিয়া 
জানিবে, এস্ানে “তত্বমসি* বাক্যের স্ত।য় সামানাধিকারণ্য নহে। শ্রীপাদ শঙ্করমতাঁবলম্থী 

বৈদাস্তিকগণ 'তত্বমসি” এইবাক্যে সামাধিকারণ্য স্বীকার করেন। সামানাধিকারণ্য 
পূর্বে বলা হইয়াছে। ট্বদাস্তিকগণ বলেন যেমন 'সোইয়ং-দেবদত্তঃ” অর্থাৎ “সেই এই দেবদত্ত? 
এই বাক্যে পূর্বকালে দৃষ্ট সেই' শব্ধ এবং বত'মানকালে দৃষ্ট “এই” শব্ধ এই উভয় শবেরই এক- 
দেবদত্ত ব্যক্তিতে তাৎপর্য সম্বন্ধ হইতেছে। তন্তরপ “তৎ ত্বমস” এই বাক্যে অপ্রত্যক্ষ চৈতন্ত- 

বোধক তিৎপদ এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্ঘবোধক “তব পদ এই উভয়েরই এক চৈতন্তে তাৎপর্যরূপ 

সম্বন্ধ। এই প্রকারে সামানাধিকরৃণ্যরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে । 

সন্দর্ভকাঁর বলিলেন তত্বমসি বাক্যের স্ায় যদি নিবিশেষ জ্ঞান বলাই অভিপ্রেত হইত 
তাহা! হইলে অভিন্ন যে ক্ষেত্রজ্ত ও ঈশ্বর__-তদ্দিষয়ক জ্ঞান ইহাই অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ 
করিতেন, কিন্তু এস্থানে তাহা না বলিয়৷ একাধিক রণ্যরহিত ঠিববৃত্তিক ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান 

ইহাই বলিয়াছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের জ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাখ্যাও করিলেন-_-ছুই প্রকার যে 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়৷ সম্মত | 

অন্যাধত ঘযামহা হলি ল্যাধন মত্ষাননধ ার্যহরকমিতযঘ ঘয- 
হান্ষ নন লিহিষ্ঘজান্ বান্যজান্ব। ন ্ নিবীন্াভঘনন মগ হীলঘদাল- 

বিলামাতসঘান মন মামিতঅননবহহ্যাধমিনজান। ন ম্ব ছিন্ন 
নবানবকীস্বহহ্যাদি ্সমমাঙসর্নীনতুহত্'। বনুঘনজষ্বজবহ্নীনাহিষ়্াজাগান 

সাদাতযাহ নীতুনাহাঘন্বঃ। হ্যাঁ তা নীত্রানাদিৰ বিনববাহিলা বনুনাজ্ানা- 
স্ববঃ। নয বহ্ম অনতু্বব$গঘি নিহিীশষঘানমন মীালাখলদিনি নী 
্াজান্নংব: অনাহাহয মূ 
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অম্বাদ-__অন্ঠার্থ পরামর্শ ( বেদাস্তদরশন ১১৩, ১৯ সুত্র )-এই গ্তায় অনুমারে আমার 
জ্ঞানেরই তাৎপর্য হইতেছে। জ্ঞেয়বন্তর একত্বরপে নিদেশ থাকায় ও যোগ্যতাহেতু আমার 
স্তানেই ইহার তাঁৎপর্য। নিরীশ্বর সাংখ্যের ন্যায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের বিভাগ হেতু যে 

জ্ঞান তাহা এস্থলে সম্মত হয় নাই। কারণ গীতার ১৩,১ শ্লোকে 'ক্ষেত্রজধাপি মাম? ক্ষেব্রজ্ঞ 

আমাকে জানিও এই শ্রীতগবানের উক্তিতে আমি শবে ঈশ্বরেরই পরামর্শ হইতেছে । | 
এন্থলে বিবতরবাদের (রঙ্জুতে সর্পত্রাস্তির ) ন্যায় ইহা ঈশ্বরের ভ্রমমাত্র প্রতীত পুরুষত্ব 

নহে। কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের বচনস্বর্ূপ বেদগীতাদি শান্্ প্রামাণ্য হয় ও বৌদ্ধবাঁদের 
ন্যায় আপত্তি উপস্থিত হয়| তাহা! হইলে বৌদ্ধগণের ন্যাঁয় বিবর্তবাদিগণেরও সেই ব্যাখ্যা 

অন্ুপযুক্ত। সেই ঈশ্বর সত্য পুরুষ হইলেও নির্বিশেষ জ্ঞানই যে একমাত্র মুক্তির সাধন 
নহে-ইহা (ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ) শাস্সাস্তর হইতে সম্যক প্রকারে সংগ্রহ কর! উচিত। 

ব্যাখ্যা _€ অন্যার্থস্তপরামর্শঃ) এইটী বেদাস্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 
১৯ শত্র। ইহা! দহরাধিকরণে উক্ত হুইয়াছে। ্ত্রার্থ__অন্যার্থঃ (অন্য উদ্দেশে ) পরামর্শ: 

(সন্ব্ধ)। জীব শরীর হইতে সমুখানের পরে পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়। 

এতদর্থক শ্রতিবাক্যে দহরাকাশরূপে ব্রন্ষের উপাসনাতে জীবের স্বরূপাবি9াব হয়। ইহাই 
সম্পাদনের নিমিত্ত জীবের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত 

নহে। এই হুত্র অনুসারে আমার জ্ঞানই তাৎপর্যে আসিতেছে । অর্থাৎ এই বেদান্ত- 

দর্শনের হৃত্রে যেমন জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাঁদন উদ্দেশ্যে নহে, কেবল ম্বরপাবিরাবের 
নিমিত্ত জীবের উল্লেখ, এন্থলে (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ররোজ্ঞানস্থলে ) ক্ষেত্রজ্ঞ শব্ষে জীব বুঝাইলেও 

আমার ( পরমাস্মার ) জ্ঞষনই ইহার তাৎপর্যে আসিল । আরও সন্দর্ভকার বলিলেন__- 

জ্েয়ত্তেকত্বেনৈৰ নিরিষ্টত্বাৎ যোগ্যত্বাচ্চ। 

অর্থাৎ জ্রেয়বস্তর একত্ব নির্দেশ থাকায় যোগ্যতা হেতু পরমাত্মঙ্ঞানেই তাৎপর্য । 

শ্রীতগবদূ গীতার ১৩১৩ শ্লোকে "জেেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি” ইত্যাদি স্থলে জ্েয়বস্ত এক বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । যদি জীব জ্েয় হইত বহু বলিয়া নির্দেশ করিতেন। তত্্যতীত ষখন 
একজ্ঞানে নিখিল বস্তুর জ্ঞান হয় তখন ইহা পরমাত্ম জ্ঞানেরই বোধক। ন্ষিন্ জ্ঞাতে 

সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি__যাহা জানিলে সকলই জ্ঞাত হয়। 

“নিরীশ্বরসাংখ্যব ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইতেছে । নিরীশ্বর সাংখ্যকারগণের মত-- 

মূলগ্রক্কতিরবিক্ৃতিম“হদাদ্যাঃ প্রর্ৃতিবিক্ৃতয়ঃ সপ্ত। 

যোড়শশ্চ বিকারে! ন প্ররুতির্ণ বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 

সাংখ্যকারিকা। 

সাংখ্যের চতুবিংশ তত্ব যথা-- 

মূলপ্রকূতি অর্থ প্রধান পদার্থ, অবিক্ৃতি বিকৃতি শবধের অর্থ কার্য, অবিকৃতি শবে কাহারও 

কার্য নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মহৎ আদি লইয়! সাতটা পদার্থ (মহৎ, অহঙ্কার পঞ্চতন্াতর 
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ও পঞ্চতন্নাত্র বলিতে--শবতন্মাত্র, ম্পর্শতন্মাত্র, বূপতন্মাক্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতত্নাত্রকে বুঝায় ) 

ইহার! প্রক্কৃতিও বটে বিকৃতিও বটে অর্থাৎ কার্যকারণ উতয়স্বরূপ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; পঞ্চকর্ষেন্ডিয় 

মন ও পঞ্চ মহাতৃত-এই যোড়শটা পদার্থ কেবলই বিকার বা কার্ধন্বরূপ কিন্তু পুরুষ 
(জীবাত্সা) প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে | আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী-- 

এই পঞ্চ মহাভৃত। চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পঞ% জ্ঞ।নেন্দ্িয়। বাঁক্ পাণি, পাদ, 
পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কমেক্দ্রিয়। ইহারা ও মনঃ এই ষোলটা পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক। 
কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন অতএব সে কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে। এই কারণে 

পুরুষ নিগুণ কেবল চৈতন্তমাত্রাক্বক, নিত্য নিক্ষিয়। সর্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন 
অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্। নিধিকার ও নিক্রিয় হেতুই আত্মার করৃ্্থব ও 
ভোতৃত্ব সম্ভব হয় না। এই প্রকার তত্ব নিণণাত হইলেও পুরুষের সান্লিধ্যবশত: অর্থাৎ প্রকৃতি 

ও পুরুষ সর্বদা একত্র থাঁকাঁয় পুরুষের চৈতন্য অচেতন প্রকৃতিতে আরোপিত হওয়ায় ক্ষটিক 
মণিতে জবাপুষ্পের লৌহিত্যের ন্যায় প্রক্ৃতিরও কর্তৃত্ব ধর্ম (ক্রিয়াশীলতা ) পুরুষে 
আরোপিত হয় । তাঁহীতেই অক্জ ব্যক্তিগণ “আমি কত? ভোক্তা এইরূপ মনে করে। এই 

প্রকার অজ্ঞানে বিষয়াদির ভোগ, এবং তত্বজ্ঞানে পরম মুক্তি হয় । 

ঈশ্বর কৃষ বলিয়াছেন__ 
তম্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। 

গুণকতৃত্বে চ তথা কতেব তবত্যুদাসীনঃ ॥ 

সাংখ্যকারিক1| ১৪। 

যেহেতু প্রকৃতির চৈতন্য নাই ও পুরুষেরও কতৃত্ব নাই, অথচ আমি কত ও 
চেতন ইত্যাদি প্রকারে কতৃর্ধ ও চৈতন্যের একাধিকরণে ব্যবহার আপামর পর্যস্ত প্রসিদ্ধ, 

সুতরাং বুঝিতে হইবে অগ্নির সানিধ্যবশতঃ যেমন লৌহে অগ্নির ধর্ম দাহগ্রকাশাদি 
আরোপিত হয়, তদ্রপ পরম্পরের সংযোগ জন্ত অচেতন প্রকৃতি (প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি) 

চেতনের ন্যায় এবং অকতণ, উদাসীন (অতোক্তা ) পুরুষও কতার স্তায় প্রতীত হয়। 

অর্থাৎ পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে আর প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে আরোপিত হয়। ইহাই 
হইতেছে অবিবেক এবং সংপার বন্ধের কারণ। আর ইহার পার্থক্যোপলবিই বিবেক জ্ঞান 
এবং ইহাই মুক্তির কারণ। 

ইহাই হইল নিরীশ্বর সাংখ্যমত। পুজ্যপাদ সন্দর্ভকার বলিলেন যে নিরীর্থর 
সাংখ্যমতাবলদ্ষিগণ যেমন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের বিভাগ নির্ণাত করিয়াছেন এখানে তন্তরপ 

হইবে না। অর্থাৎ “ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞ্পনং গীতার এই গ্লোকে ক্ষেত্র ও 'ক্ষেত্রজ্ের জ্ঞান 
বলাতে আপাততঃ দৃষ্টিতে উভয়ের বিভ।গ দেখান হইয়াছে বটে কিন্ত তাহা নহে । কারণ 

গীতাতেই ১৩২ প্লোকে পূর্বেই বলিলেন “ক্ষেব্রজ্ঞধশপি মাং বিদ্ধি অর্থাৎ আমাকে ক্গেব্রজ্ত 
বলিয়া, জামিবে? এস্বলে আমাকে বলিতে শ্রীভগবান্কেই বুঝাইতেছে কেননা! ইহার বক্তা 
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শ্রীভগবান্, সুতরাং আমাকে বলিতে ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে। 
পৃজ্যপাদ সন্দর্ভকার বলিয়াছেন বিবতবাদীর ন্যায় ঈশ্বরের রমমাত্র পুরুষত্ের প্রীতি 

নছে। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ বিবাদ কি তাহা বুঝা উচিত। 

বিবর্তবাদ--যে বস্তর যে স্বভাব তাহার কিছুমাত্র পরিবতর্ন হয় না, অথচ 
তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পায় তাহাকে বিবতঁ বলে। বিকারে বস্তর শ্বতাবের পরিবতণ্ন 

হয়, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি-এখানে ছুগ্ধের তরলাদি স্বভাব পরিবতিত হইয়া! (ঘন) দধি 
হইল। বিবতে” তাহা হয় না, বস্ত সেই প্রকারই থাকে, কেবল দেখিতে অন্যরূপ দেখায়, 

যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। রজ্জু সেই প্রকারই আছে কিস্ত তাহাতে সপপ্রাস্তি হয় । 

সতত্বতোইন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহতঃ | 
অতত্বতোইন্তথা প্রথা বিবর্ণ ইত্যুদদীরিতঃ ॥ 

বিবত'বাদিগণ বণেন-_সর্বপ্রকার ভেদ্রহিত নিধিশেষে একমাত্র চিৎস্বরূপ কৃটস্থ 
নিত্য জ্ঞানই ত্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্েয় ও জ্ঞানস্বূপ নানাপ্রকার বৈচিত্র্যে বিবতিত হয়। 

, ইহাই বিবর্তবাদিগণের সিদ্ধান্ত । কিন্তু সন্দর্ভকারের মত তাহা নছে। কারণ এ 
স্থলে ( গীতায় ) পুরুষের ভ্রমমাত্র গ্রতীতত্ব গ্রতিপাদিত হয় নাই। যদি পুরুষের (ক্ষেব্রজ্ঞের ) 
ভ্রমমাত্র প্রতীতত্ব এস্থলে প্রতিপাদিত হুইত তাহা হইলে ঈশ্বরের নিজের উদ্তি যে বেদ- 
গীতাদি শাস্ত্র তাহা বৃথ! হইত, ও বেদশাস্ত্রাদি না মানিলে নাস্তিক বৌদ্ধবাদই উপস্থিত হয়। 

শ্লীচৈতন্তচরিতামৃতেও কথিত হুইয়াছে--'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক। 
অতএব বৌদ্ধবাদিগণের ন্যায় বিবতর্বাদিগণের সিদ্ধাস্তও অযৌক্তিক (নির্ভেদ ব্রহ্ধানুসন্ধান ) 

আর নির্বিশেষ জ্ঞানই যে মুক্তির সাধন নহে তাহাও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে 

বুঝিতে হুইবে। সন্দর্ভকারাদূত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে ইহাই বলা যায় 
যে বেদান্তের অভেদবাদ (11021910 ) ও সাংখ্ের ভেদবাদ (৫8911911 ) নিরাশ করিয়! অচিস্ত্য- 

ভেদাভেদবাদই স্থাপিত হইল। 
$ স্ব ২ ১ 

“নব জননহুক্ধা ধ” হবাৰি ঘুনবীচ্যাি লিবিহবীঘবঘাল্য ইন্কিন নিম্মিন- 
লান। নন ব। “বন অনা দা” আহিনাওনন্যমন্জান্ৃহিহ্ “ঘাম 

অঘুতুবা ফৃত্তর্জজাহআামহাহি”তনন লত্ানাধধাঘি লাহুননি। 
অন্ুবাদ--এই প্রকার সতত যুক্ত (সমাঁহিত)যে সকল ব্যক্তি (তোমাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে 

আরাধন] করে ) গীতার এই পূর্ব অধ্যায় গত (১২ অঃ) অর্জনোক্তি জ্ঞানের হেয়ত্বই প্রতিপাদন 

করিয়াছে, এবং সেই ১২ অধ্যায়েই “যাহারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়৷ উপাসনা 
করে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ( অনন্ত ভক্তগণকে উদ্দেশ করিয়] শ্রীভগব।ন বলিয়াছেন )--তাহা- 

দিগকে মৃত্যুরগী সংসারসাগর হইতে সম্যক্ প্রকারে উদ্ধার করিঃ। এখানেও সেই নিধিশেষ 
জ্ঞান অন্ত কোন জ্ঞান অপেক্ষ! সমাদৃত হয় নাই । 
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তাৎপর্য-এখানে পূর্বাধ্যায় বলিতে শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ই বুঝিতে হুইবে, কারণ 
“জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি” ইত্যাদি ১৩ অধ্যায়ের শ্লোক। পৃজ্যপাদ শ্রীসন্র্ভকার “এবং সততযুক্তা 
যে” এই শ্লোকের একাংশ ধরিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা-_ 

এবং মততযুক্ত। যে তক্তান্বাং পর্চুপাঁসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাঃ ॥ গীতা ১২।১। 

গীতার ১১ অধ্যায়ের শেষ ৫৫ শ্লোকে শ্রী এগবান্ 'মৎ্কমককৎ মৎ্পর+ ইত্যাদি স্থানে পুনঃ 
পুনঃ মৎশব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন ; এই আমার পদে শ্রীভগবানের নিরাকার নিগুণ স্বরূপ বা 

সাকার সগুণ স্বরূপ লক্ষিত হইতেছে এই সংশয় অঞজুনের উপস্থিত হইল। কারণ ' 

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। 

বাস্থদেবঃ সর্যমিতি স মহাত্মা মুছুল্পভঃ ॥| গীতা ৭1১৯। 

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহুজন্মের পর সমস্তজগতই বান্ুদেবরূপ এই প্রকাঁর বিচারে অভেদ 

দর্শন করেন, তাদৃশ মহাত্মা সুহুর্নভ | 
এই গ্লোকে “মত শবে নিরাঁকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন “নাহং বেদৈর্ন তপস! ন দানেন ন 

চেজ্যয়া | শক্য এবংৰিধো দ্র দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ গীতা ১১/৫৩। 

হে অজুনি! তুমি যে আমার বিশ্বরূপ দেখিলে উষ্াা বেদাধ্যয়ন দ্বারা তপন্তা বা দানের 

দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কেহ দর্শন করিতে পারে না ইত্যাদি 

প্রীভগবানের উক্তিতে “মৎ শব দ্বারা সাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব 

প্রীভগবানকে সাকার সগুণরূপে বা নিগুণ নিরাকাররূপে উপাসনা করা উচিত এই বিষয়ে 

সন্দিহান হইয়া! অজুণন প্রশ্ন করিলেন__ 
হে তগবন্ যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক একাগ্রচিত্তে সবিশেষ রূপে সগ্ুগ শ্ঠামনুন্দরাকাররূপে 

তোমাকে সম্যক উপাসনা! করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নিবিশেষরূপে নিগুণ বঙ্গের 

উপাসনা করে এই উভয়ের মধ্যে কে যোগবিত্তয অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা ? গীতা ১২।১ 

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীতগবান্ দিয়াছেন 

ময্যাবেশ্র মনে! যে মাং ণিত্যযুক্তা উপাসতে। 

শরদ্ধয়৷ পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততম! মতাঃ॥ গীতা ১২২ 

ছে অজু! যাহারা একাগ্রচিত্তে সাত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার ( সগুণ ্বরূপের ) 
আরাধনা করে, আমার মতে তাহারাই যোগবিতম অর্থাৎ যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি 

উক্তি দ্বারা নিবিশেষ (নি) জ্ঞান তুচ্ছরপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগীতার ১২।৬-৭ শ্লোকে 
জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহাই দেখাইয়াছেন। যথা 
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যে তু সর্বাণি কমমাঁণি ময়ি সংন্যন্ত মৎপরাঃ। 
অনন্টেনৈৰ যৌগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬॥ 

তেষামহং সমুদ্ধত1 মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 

তবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।| ৭ || 

যাহার! সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরারণ হুইয়! অনন্য সমাধি যোগ 

দ্বারা আমারই চিন্তা ও উপাঁসনা! করেন, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক স্বাভাবিক সমস্ত কমই 
শ্রীভগবাঁন্ বাস্থদেৰে স্যাস করিয়া ভক্তি পূর্বক তীহারই শরণাগত হন, স্থখে দুঃখে সম্পদে 

বিপদে একমাত্র ভগবানই ধাহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া! ক্ষণাধ কালও বাচিয়৷ থাকা 

ধাহার| বিড়ম্বনা মনে করেন আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি সকলকে শীঘ্রই 
মৃত্যুরপী সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। 

পুজ্যপাদ শ্রী সন্দর্তকার বলিলেন শ্রীহগবানের মুখনির্গত বাক্য দ্বারা জ্ঞানের আদর 

করা হয় নাই এবং অনন্ত ভক্তগণকে ভগবান্ মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। 
অতএব স্থলে ভক্তিরই প্রাধান্য বোধ হইতেছে। 

নতৃক্বমন্ধান্হী হর্স মনননা "্যনন্ধমমি্নবঘবী্যাবি। মীমধর্ম ব। 
যা বজামবনলম্মঘিঃ ভুহম্বাধনত্চবি। 
বসা শরিনা নল্াজীনি লহী লাহামলাশ্রয়ঃ || হলি || 

অস্ত ঘুনীঘঘাধি নিহলাঘিন' নবানুযান্ধৰ অনিহীঘনযা নিরিহ 
নি পবন নধা মান ই" শীক্' অমাজন:ঃ। 
মন্দ হবন্াষ মানাঘাঘঘন্ম 

হনন মক্ষিলজ্বলিরনঘা ভুন্ধহাধপান সনমূ। অনহ্ন লছিমিসঘ হন নন্দন 
নিহি্ভজমচিহীলঘন্ত ঘযববলনি হীদধীসঘালাম্যাঁ অহ ঘ'ঘহ্য ঘাতাহত্াহয' 
নহ্নন্নংস্ত বহ্য বহ্য লীনজমীদ্বংজক্ক ধা নবি হহীনম | 

অনুবাদ-_ইহা! শ্রীভাগবতে একাদশস্কদ্ধে ২৩২ গ্লেকে স্বয়ং তগবান্ কতৃকি উক্ত 

ইইয়াছে--যাঁহ1] কর্ম সকলের দ্বারা এবং তপন্তা দ্বারা (লাভ হয় আমার ভক্ত ভক্তিযোগে 

সেই সকল লাভ করে) ইত্যাদি! 

এবং মোক্ষধমেও কথিত হইয়াছে 
“ধর্ম? অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবিধ পুরুতার্থে যে সাধনসম্পত্তি অর্থাত্ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ 

এই পুরুষার্থ চতু্টয প্রাপ্তির জন্য যে সাধন করা প্রয়োজন নারায়ণাশ্রিত ব্যক্তি সেই সাধন 
সকল ব্যতীতও ওই চারি পুরুষার্থ লাভ করে।' 
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অত্রত্য পূর্বাধ্যায়ে (গীতার ১২ অধ্যায়ে ) বিশেষরূপে প্রশংসিত যে ( সবিশেষ ) জ্ঞান 
তাহাই অবুথ! ( সত্যরূপে স্বাপিত)করিবার নিমিত্ব সবিশেষরূপে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন-- 

সংক্ষেপরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও শ্রেয় কথিত হইল, আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব অর্থাৎ 

সমানৈশ্বর্য লাভের উপযুক্ত হয়। [গীতা । ১৩১৮ । ] এই শেষ প্রমাণ দ্বার! সেই জ্ঞান তক্তি- 

সম্বলিত হইলে যে অনায়াস লভ্য হয় তাহাই স্পষ্টরূপে স্থাপিত হইল। অতএব এন্থলে 
ব্যক্তিক্ষেত্রস্ত অর্থাৎ এক দেহস্থিত আত্মা তক্তরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আর সমর্রিক্ষেত্রজ 
অর্থাৎ যিনি সর্বান্ত্যামী তিনি জ্ঞেয়বপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সহিত 
ভ্রেয় বস্তর পাঠ হেতু অনুস্মরণ করাইয়া! অতঃপর সেই সেই বস্তর জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব দেখান 
হইল, কিন্তু ক্ষরত্ব (বিনাশিত্ব) দেখান হয় নাই। 

তাৎ্পর্য__নিবিশেষজ্ানের হেয়ত্ব দেখাইয়া এই নিধিশেষজ্ঞানের যে কোন প্রয়োজন 
নাই তাহাই শ্রীভাগবতের ১১1২।৩২ গ্লেকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন-__ 

সম্পূর্ণ শ্লোক যথা-_- 
যৎকর্মতির্যন্তপস! জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 

যোগেন দানধর্ষেন প্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 

সর্বং যদ্তক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেইগ্রস] ॥ 

কমপিমূহ তপস্ত।, জ্ঞান, বৈরাগ্য যোগ, ও দানধম দ্বার! এবং তীর্থযাত্রা ব্রতাদি অন্ত 

মোক্ষপাধন দ্বার! যাহ! কিছু পাওয়। যায় আমার ভক্ত ভক্তিযোগে সেই সকল অনায়াসে 

লাভ করে। 

গ্রীভগবানের এই উক্তি দ্বারা ক্তিযোগে জ্ঞানের অপেক্ষা! রহিল না, ভক্তি নিরপেক্ষ ও 

শ্বতগ্্ ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এখং মোক্ষধমের যে বচন (সাধন মুক্তি ইত্যাদি ) 
তাহাতে দেখা গেল তক্তি কাহাকেও অপেক্ষা! করে না। এবং গীতার ১২ অধ্যায়ে ৬ শ্রোকে 

যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া! অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমার ধ্যান কারয়া উপাসনা 

করে” ইত্যাদি স্থানে সবিশেষ জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে । আবার গীতার ১৩।১৮ খেকে 

ক্ষেত্র, জ্ঞন, ওজ্ঞেয় এই ত্রিবিধতন্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রীন্ুগবান্ বলিলেন “আমার 

তক্ত ইহা জানিয়৷ আমার সমানৈশ্বর্য লাভ করে'। এই প্রমাণ দ্বার ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানই যে 
ন্ুখকর হয় ইহাই দেখান হুইয়াছে। এস্থলে একদেহস্থিত তক্তরূপে ব্যর্টিক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্ববান্তর্যামী 

পরমাত্মা সমষ্টিরূপে জ্ঞেয়। একটি দলবদ্ধ সমস্ত বস্তরকে সমষ্টি বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক 
একটাকে ব্যষ্টি বলে। যেমন বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি এবং সেই বনের এক একটা বৃক্ষ হইল ব্যষ্টি। 

এস্লে এক এক দেহস্থিত আত্মা ব্য্টি, আর সকলের অন্তর্যামীরূপে সমষ্টি। 
ক্ষেত্র এবং ক্ষেপ্রজ্ঞ জ্ঞানের সহিত একত্র জ্ঞেয় বস্তর কথ! ঝলিয়াছেন,_ ইহাতে ক্ষেত্রজ্ঞের 

ভীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব আসিল অর্থাৎ ব্যগ্িক্ষেব্রজ্ঞ জীব আর সমষ্টিক্ষেত্রজ্ত ঈশ্বর । কিন্তু গীতার ১৩1১৮ 
প্লোকে ক্ষেত্রজ্ যে ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী তাহা বল! হয় নাই। 



চতুর্থ সংখ্যা ] পরমাত-সন্দর্ভঃ ১৯ 

ভুফঘঃ সন্নিজ্ঞী হি সতত সন্ভনিলান্ ঘ্তাল্। 
ধা হতেজনীঞফ্য অবজন্ধযানি সন্দন্ত ॥ বনি ॥ 
সীন্হয সন্ভনিজ্ঞব" নিহিহিয হনহবহ্যা 
সান্বজন্হীলযা হস্ুমিবাজহত্ল' ঘাদিনমূ।। 

অন্থুবাদ--যেহেতু পুরুষ (জীবাত্বা) প্রকৃতিতে অধিষিত হইয়া প্রকৃতি জাত গুণসমুহ 
(শোকমোহাঁদি ) ভোগ করে এবং উহার গুণ সঙ্গই সৎ ও অস্দ যোনিতে জন্মের প্রতি কারণ। 
এই শ্রীভগবদদ গীতার ১৩।২১ গ্লোকের উক্তি দ্বার জীবের প্রক্কাতস্থতা নির্দেশ করিয়া স্বভাবতই 

ঈশ্বরের অপ্রাক্কৃতত্ব (প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্যতা ) দর্শনে ম্পষ্টক্ূপেই তাহার অক্ষরত্ব জানাইয়াছেন। 
তাৎপর্য-_প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ( জীবের ) স্বতঃ কোন সংসার নাই, মায়ার সঙ্গে 

তাদাক্ম্য নিবন্ধন সে সংসারের মুখ-ছুঃখাদি তোগ করে এবং দেব পশু ও নর প্রভৃতি যোনিতে 

জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ সত্বগুণাধিকাঁরে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণ।ধিকারে মানব যে(নিতে, 

তমোগুণাঁধিকারে পশ্বাদ্ি যোনিতে জন্মে। ইহাার! জীব গ্ররুতিতে (মায়াতে) অবস্থিত-_ 

ইহাই দেখাইয়। ঈশ্বরের অবিনাশিত্বও জানাইয়াছেন। পরের বাক্যে এ বিষয় বিশদরূপে 
বর্ণিত হইতেছে । 

'তরষ্তান্নলনা ব মনা মীন্কা মইন্বংঃ | 
ঘহমাবনি ্াছুক্দী হই 5কিন্ তুঃ দঃ) 
হি লীন্বান ঘহিন নিহিচু্য ঘহমাবাকত- 
ভুত নত বীন্তুনি্ নহহিনমূ॥। 

অন্ুবাদ-_-এই দেহে পরম পুরুষ ভগবান্ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা) তত, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং 

পরমাত্বা বলিয়া উক্ত হুইয়াছেন। [গীতা ১৩২২] এই শ্লোকে জীব হইতে শ্রেষঠরূপে নিদিষ্ট 

পরমাত্মা নামক পুরুষের ঠৈমুত্য স্তায় দ্বারাই অঙ্ষরত্ব (অবিনাশিত্ব ) দেখান হইয়াছে । 
তাৎপর্য-কৈমুত্য ন্যায় অর্থাৎ যে ভাব দূর্বল ব্যক্তি বহন করিতে পারে 

সে ভার বলবান্ ব্যক্তি অবশ্ঠই বহন করিতে সমর্থ এই প্রকার অবস্থাকে কৈমুত্য স্ায় বলে। 
এস্থলে বুঝিতে হুইবে স্বতঃ জীব অক্ষর ( অবিনাশী ) স্থতরাং জীব হইতে শ্রেষ্ঠরূপে কথিত ষে 
পরমাত্মা অক্ষর তাহাতে আর বলিবার কি আছে? 

'দাষিদী ভুত ভীক্ক ধাহগ্বামং হব ব। 
হাহঃ অনাঁতি খুনালি কুতত্বীগ্নহ ক্যবী | 
ত্বমঃ ঘুফষংজল্যঃ ঘহমাবীত্তবানেঃ। 
যা লীন্বপঘযমাধিহয বিমব্য্সয হন্বহ: | 



২০ শ্রীভারতী [দ্বিতীয় বর্ষ-_১৩৪৬ 

হত লীঙ্ব্যাত্ঘঘহজ' হ্ঘ্তীক্যমিৰ | বল ত্যন্ঠা ঘহমঝাধী অন্্রমলনা 

নন্বব্ধমাত্তুভঘদনবন্ধঃ | মনা দীতবন্ধ' শীক্কা ঘাভঘিলা, মইশ্বংঃ অনািন্ধনা, 
ঘংমাতা জনবান্নঘাদীৰি আকবণমূ। তহ্যন্যীত্ত জুতত্য হন্ধভনযা তু ষঃ 
্ধালভ্যাথী জ ন্ুত্যে হজনহন্ধীঘাহনমনাধ;। 

অনুবাদ--্রীভগবদ্ গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬1১৭ শ্লেকে ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই 
ছুইটী পুরুষ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে রদ্ধাদি স্থাবরান্ত ভূতসকল ক্ষর (বিনাশী) আর যিনি কুটস্থ 
অর্থাৎ দেহ বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন তিনি অক্ষর। ক্ষর ও অক্গর ভিন্ন 
আর একটী পুরুষ আছেন--ইনিই পরমাত্ম। যিনি নির্ধিকার নিয়ন্ততরপে লোকত্রয়ের হৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়! সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন । 

এস্থলে জীবেরও অক্ষরত্ব ( অবিনাশিত্ব ) তাৎপর্যার্থে আসিল । 

(শ্রীল পৃজ্যপাদ শ্রীসন্দর্ভকার গীতার ১৩।২২ উপত্রষ্টা ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজে 
করিতেছেন ) উপদ্র্।_ পরম সাক্ষী, অনুমন্তা-সেই সেই কমের অন্ুন্ধপ প্রবতক, ভত- 

পোষক, তোক্তা _কাময়িতা, মহেখর নকলের উপরে কতর্ণ, পরমাত্ব। সকলের অন্তর্যামী এই 
প্রকার ব্যাখ্যা কত'ব্য। | 

দুইটী পদ্যে অর্থাৎ শ্রীমন্গবদ গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ শ্লোকে যে কৃটস্থ শব্ধ 
আছে তাহার অর্থ-একরূপে যিনি কালব্যাগী তাহাকেই কুটস্থ বলে ইহা অমরকোষ অভিধান 

[ বিশেষ্য নিষ্নবর্ণ ৭৩ শ্লোক ] হইতে অবগত । 

তাৎ্পর্য-_তিনি নিধিকার সর্বকলে সর্ব অবস্থায় একরূপ, কোনও কালে কোনও 
অবস্থায় যাহার ভাবান্তর হয় না,চিরকাল একরূপেই বিদ্যমান তাহাকে কৃটস্থ বলে। পঞ্চশীকারও 

বলিয়াছেন-_কুটবন্িঝিকারেণ স্থিতঃ কৃটম্থ উচ্যতে। যে কুটের স্ায় নিবিকার থাকে তাহাকে 
কুটস্থ বলে। কুট শবের অর্থ লৌহপিও্ড তাহার ন্যায় যাহার স্থিতি। (কর্মকার) লোহার 
লৌহপিগ্ডের (নেহাই) উপর রাখিয়া লৌহদ্বারা অন্্শস্ত্র প্রস্তত করে কিন্তু নীচন্থ 
লৌহপিও অবিকৃতভাবেই থাকে তাহার কোনও পরিবত্ন হয় না। এই নিয়স্থ লৌহপিওকেই 
কুট বলে, তাহার ন্যায় অবিরুতভাবে যাহার স্থিতি সেই কুটন্থ। 

অমী ঘ্যত্রসীন হয, ত্মঃ তুল্য হত্যুতহান্। বনমন্গাঘি ধী- 

দীপঘামীঘা তক্কাঃ। বঙ্গ বীঘত্যাংল্য হজনন দিখীমিলঘীই অনীংয 
হযানননবর ঘনাঘহিতআামঃ জঙ্মরতিনি ন কহাশিতঘি নিবিহীঘকবীলাত্যিনি- 
হিনি হুযিনমূ। 
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অন্থবাদ-__-এই শতন্ধজাবই কুট, যেুছহু উত্বর বাকে (গীতার ১৫ অধ্য।য়ের ১৬-১৭ 
শ্লৌকে ) উত্তমপুরুষ অন্ত অর্বাৎ ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক ব'লয়। নিদিষ্ট হইয়াছে । অতএব 
এখানেও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রক্ম এবং সর্বক্ষে প্রন্ত উক্ত হহইয়াহে। সেইন্থলে অর্থাৎ গীতার ১৫ অধ্যায়ে 

১৬-১৭ শ্লেকে ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্ত -এই বাকাহার। পবম্পর ভিন্ন যে অক্ষরছয় 

অর্ধাৎ শুন্তঙ্জীবৰ ও পরমাক্সা, তাহাদের অক্রজ্রণতা পরিত্যাগের কখনই সম্ভাবন। 

নাই। ওই কারণে তাহার্দের নিবিশেবদপে (একদপে ) অবস্থান কখনই হইতে পারেনা 

ইহ] দেখান হইল। 
তাৎপর্য--গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ গ্লোকে শ্তদ্ধজীব ও পরমাত্বা এই উতয়ই অক্ষর- 

রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই উভয় অক্ষররূপত। পরিত্যাগ করিয়। নিখিশেষরপে থাকিতে পারেন৷ 

অর্থাৎ উভয়ের এক্য হইতে পারে ন]। 

অফাপলমহসাঙ্গাঘীবঘস্ব” হলি সহ" বহি ননযাি সামিনানুযনঃ। 

* অনুবাদ--এতএব আমার তাবলাতের উপধুক্ত হয়_( গীতা ১৩১৯ শ্লোকে ) এই 

উক্তি। ইহার তাৎপর্ষ-_অ।মার সমানৈশ্বর্য প্র(ণ্তির যে।গ্য হয়। 

তাৎ্পর্য--গীতার ১৩।১৯ সম্পূর্ণ শ্লে/ক যথা. 

ইতি ক্ষেত্রং তথ! জ্ঞানং জয়ং চোক্তং সমাসতঃ | 

মদ্তক্ত. এতদিজ্ঞায় মষ্তাবায়োপপদ্ধতে ॥ 

£হে অন্থুন] তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও ভ্তেয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। আমার 
তক্ত এই ক্ষেত্রাদি পদার্ধপয় বিদত হইরা আমার ভাধলাঠের যোগ্য হয়| কিন্তু সাযুজ্য 

লাভের উপযুক্ত হয় এই প্রকার অর্থে নিবিশেবতাই আম্িত--তাহ।তেই শ্রাপাদসন্দঙকার 

বলিলেন যে (মস্ভাবায়) আমার তাবলাভের অর্থৎ আমার সাষ্টি(সমানৈশ্বর্য) লাভের 

যোগ্য হয়-_-ইহাই তাৎপর্য কিন্তু মদ্তাব বলতে সাধুগ্য লাত নহে। 

অইর্ম দুষীহধাতেইিন জাজ লীন্হ্ হীনম্যব্িলান সন্ভআন্িহ্য 

নন্ির্বনধমীদ্ৰ হব মলনীমহ্ঈন মাঘ হনি মান: 

অনুবাদ--এই প্রকার উভয়ের অর্থাৎ শুন্ধজীব ও পরমাস্মার অক্ষরহব্র্পে ( অ.বনাশিত্ব- 

রূপে ) সাম্য হইলেও হীনশক্তি হেহু মায়াবি জাবের মায়া নিবৃত্তির জন্ত ঈশ্বরই তজনীয় ইহা 
জানিতে হুইবে। 

২৭ *শতাৎপর্ব-ইতঃগুর্বে আলোচনা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে শুদ্ধ জীব ও ঈশ্বর উভয়েই 

৪ 
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অণ্বিনাশী---যদিও অবিনাশিত্ব অংশে উভয়ে সমান তথাপি জীব মায়ার অধীন আর ঈশ্বর মায়ার 

অধীশ-_মায়া তাহার অধীনে থাকে ম্ুতরাং মায়া নিবৃত্তির জন্য মায়াধীশ ঈশ্বরের উপাসনা 

মায়াধীন জীবের কতব্য। 

বালক হযাদিগআাহিক্ক 

তুনহিত্য' নিবিবনীঘঘিহৃদিনি 
অবাঘবীমামিঅধঃ। 

অন্থবাদ__এতএব (গীতার ১৩১ শ্লোকে ইদং শরীরম্) «এই শরীর ক্ষেত্র ইত্যাদি 
বাক্যের পুনরায় এই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে। ইদম্ অর্থাৎ “এই” পদের দ্বারা নিজ 
নিজ অপরোক্ষ ( পরিদৃশ্তঠমান ) শরীরকে বুঝিতে হইবে। ইহাই অর্থ। 

তাৎপর্য  ইদম্প্রত্যক্ষরূপং, 

সমীপতরবতি চৈতদোরূপম্। 
অদসন্ত বিগ্রকৃষ্টে 

তদ্দিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥ 

ইদম্ শবে প্রত্যক্ষ বন্তকে, এতৎ শবে সমীপতরবতি বস্তুকে, অদম্ শবে দূরস্থ বন্তকে 
এবং তৎ শবে পরোক্ষ বস্্রকে বুঝায়। এই নিয়ম এই স্থলে অর্থাৎ 'এই শরীর ক্ষেত্র'--এখানে 

ইদং শবের প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যেক পরিদৃশ্তমান নিজ নিজ শরীরকেই বুঝিতে হইবে। 
অর্থাৎ দৃশ্তমন শরীরই স্গেত্র। 

্াযীধীকঘীবনীক্ষনন মহ্মন্গ ভ্রজিঘঘন্লানন লানিত্ক্কাইীনি 
বাল্ব “অনহাত্ৰি”নি নন্ুব্বলনাত্তুনাহান। 

অনুবাদ--শরীর ও ক্ষেত্রজ্জের এক এক রূপে (অর্থাৎ একবচন দ্বার] ) যে গ্রহণ তাহ! 

ব্যক্তিতে পর্য্যবসান হেতু জাতি পুরস্কারেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু (গীতা ১৩.৩ ক্লোকে ) সকল 

ক্ষেত্রে (আমাকে ক্ষেত্রজ্ত বলিয়া জানিও )--এখানে ক্ষেত্র সকল এই বহুবচনের অনুবাদ ( পৃশ্চাং 
কথন )। | 

তাৎপর্য--শ্রীতাগবদ্গীতা ১৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে--এই শরীর ক্ষেত্র এবং ইহাকে 

যে জানে সে ক্ষে্রজ্ঞ। এম্থলে ক্ষেত্র শবে ও ক্ষেত্রজ্ঞ শবে একবচনের প্রয়োগ আছে। ইহাতে 
ক্ষেত্র এক এবং ক্ষেব্রজ্জ এক--ইহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে হুইবে না। 

কেত্রু ও ক্ষেত্র শবে উত্তর একবচন থাকলেও জাতিত্ব পুরস্কারে &ুহাদের অর্থ বুঝিতে 
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হইবে। যেমন মান্য বলিলে মনুষ্য জাতিকেই বুঝায় তক্রপ এখানে ক্ষেত্র বলিতে এক 
ক্ষেব্রকে ন! বুঝাইয় ক্ষেত্র সকলকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে এক ক্ষেত্রজ্ঞ না বুঝাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ 

সকলকেই বুঝিতে হইবে। যেহেতু পরের ক্লোকে (১৩.৩) (ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি. মাং বিদ্ধি সর্ব- 
ক্ষেত্রেযু)_সকলক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ত বলিয়া! জানিবে_ এইস্থানে ক্ষেত্রমকল--এই বহুবচনের 

উল্লেখ আছে। ম্ুৃতরাং পূর্বপ্লোকে ( ১৩২) ক্ষেত্র একবচনাস্ত থাকিলেও জাতি পুরস্কারে বহু 

ক্ষেত্রই বুঝিতে হইবে। ব্যক্তি বলিতে একজনকে এবং জাতি বলিতে বনুজনকে বুঝায়। 
জাতি---নিত্য অনেক সমবেত ধর্ম । একজাতীয় যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম। 

যে ধর্ম সেইজাতীয় পদার্থেই থাকে, তদৃভিন্ন জাতীয় পদার্থে দেখা যায় না তাতাঁকে জাতি 

বলে। যেমন ব্রাঙ্গণত্ব। ব্রাঙ্ষণ বলিলে সমস্ত ব্রাহ্মণকে বুঝায় এবং উক্ত ব্রাঙ্গণত্ব শুদ্রাদিতে 

নাই। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদ্দি করে---এখানে এক ব্রাহ্মণের (ব্যক্তির ) উল্লেখ হইলেও সকল 

্রাহ্মণই যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে তাহাই বুঝিতে হইবে। তদ্রপ এস্থলে এক ক্ষেত্র ও এক 

কষেব্রজ্ঞ বলিতে মমস্ত ক্ষেত্র ও সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝাইল। 

" “যন যা ঈন্নী”. স “ইহীওমনীওয়া মল” হাহ “অ+ তুমান্ ইহ 
ঘ্আথ ত্য” হত্যুন্নিহ্বা “মী হুনা মললী নিষুনীহিপনতিত্া নব লানানী- 
আখ: “দীসক্বাঘি মা দিতী”স মা বঘ* মযানলনমন্ন অন্ঘি জমসিক্্টি- 
কান সন্ত ত দু্রমগমনসিলনিজদীস হন মদন নিত্রীনি। 

অন্ুবাদ্---( গীতার ১৩.২ গশ্লোকে ) এই শরীরকে যিনি জানেন (তিনি ক্ষেত্রজ্) 

( শ্রীভাগবতে ৬.৪.২* ) “দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমুহ ও অন্তঃকরণ' ইত্যাদি শ্লে/কে 'পুরুষ (জীব ) এই 

মকলকে ও গুণনিচয়কে জানেন? এই উক্তি বশতঃ এবং (শ্রীভাগবতের ৫.১১.১২ গ্লোকে) 'ক্ষেত্রজ্ঞ 

(জীব) মনের বিভূতি” ইত্য।দি বলিতে জানেন ইহাই অর্থ। (শ্রীভগব্দ্ গীতার ১৩.৩ 
শ্লোকে ) ক্েত্রজ্ঞ বলিয়া আমাকে জান+ এস্থলে আমাকেই অর্থাৎ ম্বরং ভগবান্কেই সমষ্টি 

ব্যষ্টিব্প ক্ষেত্র সকলে জান, কিন্ত পূর্বের ন্যায় (গীতা! ১৩.২ শ্লোকের ন্যায়) মাত্র নিজ নিজ 
েত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া! জানিওন]। 

তাৎপর্য-_গীতার ১৩. ২ শ্লোকে এই শরীরকে ক্ষেত্র বল হইয়াছে এবং ইহাঁকে যে 
জানে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। পরবর্তী ১৩1৩ শ্লোকে গ্রী হুগবান্ বলিলেন “ছে ভরত বংশোদ্তব 
অজুন, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান'। শ্রীপাদসন্র্ভকার ইহার বাধ্যা করিলেন 

“আমাকে অর্থাৎ শ্বয়ং ভগবান্ যে "আমি আমাকেই সকল ক্ষেত্রের গ্গেত্রন্ত বলিয়া জান ।' 

কিন্ত ইহার পূর্ব শ্লোকে ক্ষেব্রজ্ঞ বলিতে জীবই বোঝায়_-এই কারণে শ্রীন্দর্ভকার বলিলেন পূর্বের 
তায় গ্ীভগবান কেবলমাত্র একক্ষে্রজ্ঞাতা জীব নহে। 
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_বিজ্যাইদিহ্' ভন্জলমন্ধাহীন জ্যিনী' জবাহি*নি। হঙ্গ 

মনন ল লিল নঈব জষ্আামন্ক্মাগিঘব। নখাঘি বন জামান্যাগিন্ধত্য 
যবি বিবমিন'হ্যাহ্ি কীলষত্ৰ মাঁ নিত্রীতিনানবন নক্্ মাঁ নির্তীব্যনানইন বা 
সানন। নিল ন্্ধ হনা মললী িষৃীহি”আবিবিন বাহ্ঘমঘি অন্ন্ম- 
মন হআান্। 

অন্থবাদ---( গীতার ১০.৪২ গ্লোকে শ্রীতগবান কতৃকি ) উক্ত হইয়াছে ; যথা --“হে 
অঙ্গুন! স্মামি একাংশে এই সম্পুর্ণ জগৎ ব্যাপিয়া আছি।+ (এই বাক্য দ্বার] সর্বক্ষেত্রে এই যে 

আমার স্থিতি এবং আমিই যে সর্বক্ষেত্রন্র--ইহ। প্রতিপাদত হইল )। যে স্থলে (অর্থ করিতে 

গিয়া) অন্য গতি না থাকে সেই স্থলেই লক্ষণারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তথাপি “তাহার, 

সহিত সামান্ঠধিকরণ্য বলিতে যদি শ্ীহ্গবানের ইচ্ছা হইত তাহা হইলে (গীতার ১৩.৩ 
শ্লোকে ) ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকে জান-_কেবল ইহাই অথবা---আমাকে (জীবকে ) আমি বলিয়া 

জান---এই প্রকার বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া (শ্রীভাগবতের ৫.১১. ১২-১৩ শ্লোকে ) 

কষেত্রজ্ঞ্বয় বক্তব্য হইল অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞ। 
ব্যাখ্যা প্রীপুজ্যপাদ সন্দর্ভকার বলিলেন-_-যেখানে অন্য উপায় না! থাকে সেই স্থলে 

লক্ষণান্বীকার করিতে হয়। 
শব উচ্চারণমাত্র যে শক্তিতে প্রসিদ্ধ অর্থ জানা যাঁয় তাহাকে বৃত্তি বা প্রধানশক্তি 

বলে। সেই শক্তিলভ্য অর্থের নাম মুখ্যার্থ। যে স্থণে এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার 

তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষা হয় না! মেস্থলে তাৎ্পর্যের অবিরুদ্ধ অন্ত একটা তদ্যুক্ত অর্থ যেশক্তি 

দ্বার বুঝায়, তাহাকে লক্ষণা বলে। যেমন--( গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবশতি )--গঙ্গাতে ঘোষ 

বাস করিতেছে বলিলে গঙ্গাজল মধ্যে ঘোষ পল্লী বাস করিতে পারে না-_এই হেতু শৈত্য- 

পাবনাদিজন্য লক্ষ পাদ্বারা গঞ্জ। শবে তাহাঁর নিকটস্থ তীরভূমি বুঝিতে হইল। অর্থাৎ গঙ্গাবাস 

শবে গঙ্গাতীরে বাস বুঝাইল। কিন্তু যেখানে মুখ্যার্থের শভ্ভাবন] থাকে সেখানে লক্ষণা স্বীকার 

করা উচিত নহে। 

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য মতে ''সোইয়ং দেবদত্ত£” এই সেই দেবদত্ত বলিতে লক্ষণ 
ব্যতীত এই বাক্যের অর্থ সঙ্গতি হয় না। যেহেতু (সঃ) তৎশব্দের সাধারণ অর্থ অতীতকালীয় 
ইন্দ্রিয়ের অগোচর একটা পদার্থ। আর (অয়ম্) ইদম্ শবের সাধারণ অর্থ বিদ্কমান এবং চক্ষুঃ 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা পদার্থ। যে বস্ত ইন্দ্রয়ের অগ্রাহা তাহাই আবার ইন্দিয়ের গ্রাহ্থ ও বতর্মান 

উপস্থিত-এরূপ হইতে পারে না চক্ষুর অগোচর হুইয়াও চক্ষুর গোচর হইতে পারে না 

সুতরাং সামানাধিকরণ্য (একত্ব) বিরুদ্ধ হয়। বিরুদ্ধ বলিয়াই “ম£১ এবং অয়ং পদের মুখ্য 

অর্থ পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মসকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেবদত্ত 
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রূপ একমাত্র বিশেষ্য অর্থে লক্ষণা করিতে হ্য। কাজেই তখন বিরুদ্ধ বিশেষ ভাঁসমান অর্থ 

পরিত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য দেবদত্তকে বুঝইতেছে বলিয়া (সোইয়ম) «সেই এই" এই 

পদগ্বয়ের বিরোধ থাকে না। সেইরূপ “তত্বমসি”-তৎ ত্বং পদের বিরুদ্ধাংশগুলি পরিত্যাগ 

করিয়া নির্ধিশেষ এক চৈতন্য আত্মাকে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়| এই 

প্রকার লক্ষণাকে কেহ ভাগলক্ষণা ব! অজহংস্বার্থ লক্ষণ! বলে। 

কিন্ত শ্রীপুজ্যপাদ সন্দর্ভকারের অভিপ্রায়--ঝিষ্ট্যাহমিদং কৃৎন্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ। 

আঁমি সমস্ত জগতে ব্যাঁপিয়া আছি ইত্যাদি বাঁক্যে এবং ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকে জানিও-__ইত্যাদি 

বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব হইতে পারে না। যদি বল যে ক্ষেত্রজ্জ আমাকে জানিও-- 

ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্য জীব ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদক, তাহাতেই শ্রীপাদমন্দর্তকার বলি- 

তেছেন,_তথাপি (তাহা হইলেও) যদি জীবের সহিত ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্য ( একত্ব) 
বলিতে ইচ্ছা হইত তাহা হইলে গীতার ১৩৩ গ্লোকে সকলক্ষেত্রে ক্ষেব্রজ্ত আমাকে 

জানিও - শ্রীতগবান এই প্রকার বলিতেন অথবা জীবকে আমি বলিয়া জান-এই প্রকারই 
বলিতেন। কিন্তু তাহানা বলিয়! শ্রীভাগবতের ৫ম স্বন্ধের ১১. ১২-১৩ শ্লোকের স্তায় ছুই 

্ষব্র্ত অর্থাৎ ভীব ও ঈশ্বর গ্রতিপাদিত হইয়াছেন | গীতার ১৩২ শ্লোকে প্রথমতঃ ক্ষেক্রজত 

কাঁহাকে বলে তাহ! বলিলেন। তাহার পরশ্লোকে (১০৩ শ্লোকে ) বলিলেন- সকল ক্ষেত্রে 

(সকল শরীরে ) আমাকে ক্ষেব্রজ্ঞ বলিয়া! জানিও। যদি ছুই ক্ষেব্রজ্ের ( জীবের ও পরমাত্মার ) 

একত্ব বলা শ্রীতগবানের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক রূপে দুই ক্গেত্রজঞ নির্দিষ্ট 

হইত না। 

নথান্ব ঙ্ানুন_ 
“হা সনি্ানাব্যানী হি নছ্হীনাহি”নি | 

অনুবাদ--এবিষয়ে ব্রহ্গস্থত্র (বেদান্তদর্শন ১ অধ্যায়ে ২য়পাদে ১১ সুত্র ) যথা-জীব 

ও পরমাত্মাই গুহাতে (বুদ্ধিতে ) প্রবিষ্ট, যেহেতু অন্তত্রও এই প্রকারই দেখা যায়। 

তাৎপর্য-খতং পিবস্তৌ স্তরুতন্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ে-জগতে তাহারা 

উভয়ে কমল ভোক্তা সর্বোত্তম গুহাতে প্রবিষ্ট-_এস্থলে গুহা গ্রবিষ্ট কথায় জীব ও পরমাত্বাই বুঝিতে 

হইবে। কারণ অন্তত্রও (গুহাহিতং গহ্ববেষ্টং পুরাণং) গুহা প্রবিষ্ট গহ্বরস্থ আত্মাকে 

দর্শন করিয়! হর্ষ শে।ক ত্যাগ করেন' ইত্যাদি কঠশ্রুতিতে (১/২।১২) পরমাস্মারও গুহ! প্রবেশের 

উল্লেখ দেখা যায়। অতএব জীব ও পরমা স্বাই গুহা প্রবিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 

এখন কথ! হইতেছে যে জীবাত্মার কর্মফল তোগ সম্ভব হইলেও পরমাক্মার 

কর্মফল তোগের সম্ভাবনা হইতে পারে না। কেন না, শ্রতিতে দেখা যায় ( অনক্গন 
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অন্ঃ অভিচাকশীতি) 'অন্ত পরমাত্বী ভোগ না করিয়া পক্ষিরূপে দেখিতেছেন। এই 

শঁতিতে পরমাক্মার কর্মফল ভোগ নিবিদ্ধ হইতেছে। “কিস্থ খতং পিবস্তৌ” জীব ও 
পরমাত্মা উভয়ে কমল ছোগ করে--এখানে “পিবস্তোৌ” এই দ্বিবচন থাকায় জীবাত্বা ও 

পরম।ত্বা উভয়েরই কমল তোক্ৃত্ব আসিতেছে । 

অবশ্ঠ শ্রারামানুজাচার্য এ স্ত্রের ভাঁম্ঘে ছত্রী স্ায়ের উল্লেখ করিয়৷ ইহার সমাধান 

করিয়াছেন। ছত্রী স্তায় যথা_একসঙ্গে বুলোক যাইতেছে, তন্মধ্যে অনেকের ছত্র আছে আর 

কত্তকগুলি লোকের ছত্র নাই--তথাপি লোকে বলে (ছত্রিণে। গচ্ছস্তি ) ছত্রধারিগণ যাইতেছে । 

ইহা দ্বারা ছত্রধারী ও যাহাদের ছত্র নাঁই তাহাদিগকেও একসঙ্গে ছত্রধারী বলিয়৷ নির্দেশ করা 

হইল। এখানেও তন্রপ জীধই কমফল গ্রোক্তা কিন্ত পরমাআ্ী কমল ভোক্তা নহেন | 

তথাপি জীবের কতৃর্ব লইয়াই একসঙ্গে উভয়কে কম'ফল ভোক্তা বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে 

পরমাত্বা কমফল ভোক্তা! নহেন। 

নহটনিনিযমন্ন বীঘলইনে' “ঘুহঘঃ সক্ুনিত্ঘী হী”বআাহিনা। লব্মানঘ- 

দ্লাীহীঘজহাবাক্ষীলজাইঘ হাঃ অমভ্ঃ। বখীক। লঙামুলন্ুতি:। 

অজনুনঘব্যাহিনিঘল ঘমাল্নংপ ন্বাক্ষমীদ্বাহি'নি। 

অনুবাদ _ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ (জীব)--ইত্যার্দি (গীতার ১৩।২২ শ্লোক 

প্রভৃতি) দ্বারা তাহার অর্থাৎ জীবের ও পরমাত্বার দ্বিবিধত্ব উপসংস্বত হুইয়/ছে। অতএব 
উপক্রম (আরম্ভ) অর্থ উপসংহারের (শেষের) অধীন বলিয়া! এই অর্থই সঙ্গত অর্থাৎ 

এখানে ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বিবিধত্বই সমীচীন। 

উপক্রমার্থ যে উপসংহারের অধীন তাহা ব্রহ্মস্থত্রের কত ( বেদব্যাসও বেদাস্তদর্শনে 

য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৮ সুত্রে) বলিয়াছেন-_যথা 

'অসৎ বলিয়া উল্লেখ হওয়ায় জগৎ অসৎ ইহা! বলিতে পারনা। কারণ ধর্মান্তরে 

বাক্যশেষ হইয়াছে । 

তাৎপর্য--প্রীতগব্দগীতার ১৩২২ শ্লোকে পুরুষ (স্তব্ধ জীব) মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়! 

শোক মোহাদি ভোগ করে--ইহা! বলিয়! পরের গ্লেকে ( ১৩২৩ গ্লোকে) পরমাত্বার 

বিষয় বলিয়াছেন_-এই দেছে উপদ্রষ্টী অন্ধুমন্তা মহেশ্বর যে পুরুষ আছেন তাহাকে পরমাত্মা 

বলে। এন্থলে প্রথম শ্লেকে জীবনিরপণ করিয়া! শেষ শ্লোকে পরমাত্বা নিরপণ করিলেন। 

অতএব উপক্রমার্থ উপলংহারের অধীন হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের স্বিবিধত্ব। 
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উপক্রমার্থ যে উপসংহারের অধীন তাহ! বেদাস্ত দর্শনের হৃত্রের দ্বারাও দেখাইলেন। 
“অসদ্ব্যপদেশ[দিতিচেন্ন ধর্মীস্তরেণ বাক্যশেষাৎ--এই হ্ত্রের ব্যাখ্যা -ছান্দো গ্যশ্রতিতে 

উক্ত হয় (৬1২1১) অসদেবেদমগ্রর আসীৎ। হ্ৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই ছিল। কিন্তু তাহ! 
নহে, কারণ ধর্মণস্তরে বাক্যশেষ হইয়াছে । অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ৬। ২। ২ উত্ত হয়--- 
"দেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ”--হে সৌম্য এই জগত স্ষ্টির পূর্বে সংই ছিল---এই ধর্মীস্তরে 
বাক্যশেষ হওয়ায় অর্থাৎ অগ্রে বলিলেন সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ, পরে বলিলেন স্ষ্টির পূর্বে 
জগৎ সৎ ছিল-_এই উভয় বাক্যের মধ্যে শেষ বাক্যে ধর্মীস্তর অর্থাৎ অসৎ হইতে অন্তরূপে 
( সত্রূপে ) নির্দেশ হেতু স্থষ্টির পূর্বে জগৎ মৎই ছিল বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পুর্বে 
যে স্থষ্টির পৃ অসৎ ছিল বলা হইয়াছে তাহার তাত্পর্য'এই যে স্থ্টির পূর্বে নাম রূপের 
অভিব্যক্তি নাথাকায় অসৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে । আমরা দেখিতে পাই স্কুলপদার্থকেই 
লোকে সৎ বলে, হুক্পদ্ার্থকে অসৎ বলে। অতএব স্থষ্টির পূর্বে জগতের অনভিব্যক্তি থাকায় 

উহা অসৎ; আর তাহাই নামরূপে অভিব্যক্ত হওয়ায় তাহাকে সৎ বলা হইয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে স্থির পূর্বে জগঞ্খ অন নহে। ছান্দোগ্যপনিষদ্দের উপক্রমে (প্রারস্তে) জগৎকে 

অসৎ বলা হইয়াছে; কিন্তু উপসংহ|র অন্ুসারেই অর্থ করিতে হইল যে জগতের নামনপ প্রকাশ 
না থাকাতেই উহ্াকে অসৎ বলা হইয়াছে, বিস্ত প্রকৃত পক্ষে উহ? সৎ। 

তন্রপ গীতার ১৩২ শ্লোকে “এই শরীরকে যে গানে সে ক্গেত্রজ্ঞঁ আর পরের (১৩৩) 

শ্লোকে “সকল ক্ষেত্রে আমাকে (শ্রীহগবানকে )) ক্গেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও” এই উপক্রমে ক্গেত্রজ্ঞ 
বলিতে এককেই বুঝা যাইতেছে । কিন্তু গীতার ১৩]২২-২৩ গ্লোকে উপসংহারে স্পষ্টরূপে জীব ও 

পরম।জ্মা পৃথক্রূপে নিদিষ্ট হওয়ায় ক্ষেব্রজেের দ্বিব্ধত্ব হইল। 

অধ “মীধীনষমীলানমি”তস্স ঘন মস ঘালল্িসলান' শ্বনলামবস্ত 

ঘান* বহািত্যব। হস্ত ঘৃরন ধলহী নিজনিলমীলবান' হহান' বন্যল্স্হ্ানাঁ- 
হাত্য ধনু ভাযাকঘজান। ঈপহ ভ যন ক্ষিস্রিহযাযনঘা সইযান্দম হান" 

মনদিনি। নব্লান্ আধ ভুত ঘালঘজ' ঘংমাজল্যবীনি | 

অন্থুবাদ--অনস্তর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান' এই (গীতার ১৩৩) শ্লোকে ক্ষেত্রে (শরীরে) 
জ্ঞানেক্দ্রিয়গত ও চেতনাগত যে জ্ঞান দেখান হইবে এবং পূর্বে (গীতা! ১৩২ শ্লোকে ) ক্ষেত্রজ্ঞে 

(জীবে ) যে নিজ নিজ ক্ষেত্রজ্ঞান দর্শিত হইয়াছে সেই সেই জ্ঞান ক্ষেত্র বা শরীরে আমার 
(শ্রীভগবানের ) জ্ঞনাংশের ছায়ারপে থাকায় ক্ষেত্রজ্ঞ সকলে (জীবসমূহে) অংশাংশ দ্বারা 
গ্রবেশহেতু আমারই (্রীভগবানেরই ) জ্ঞান বলিয়া! সম্মত। অতএব মুখ্য ক্ষেব্রজ্ত্ব যে 

পরমাত্বাতেই--*ইহ। ঠিকই বল! ছইয়াছে! 
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তাৎপর্য-শরীরে জ্ঞানেন্দিয়াদিয় জ্ঞান ও জীবের নিজ নিজ ক্ষেত্রজ্জান বলা হইয়াছে। 

কিন্ধু জীবের স্বতঃ কোন জ্ঞান নাই।' শীগগবানের জ্ঞানাংশই ইন্ত্রয়াদিতে ছায়ারূপে ,পতিত 

হয়, আর জীবে শ্্রীতগবানের যৎকিকিৎ জ্ঞার্মাংশের প্রবেশহেতু জীবের. ক্ষেত্র জ্ঞান হয়। 
অতএব পরমাত্মই মুখ্যতঃ ক্ষেব্রজ্ঞ। 

অঙ্গ গীমামন্বন: ঘহমাআফইগানিমাঁনীওি “অনি নব বল্মঘ' নব 

নিঘুহ্স লিছন্নূ মনহিযানবিম্বা যকিনিহীববাভিত্বিবাহ যব্যাহ্নায়াজীমানামা- 
বিপান্বীনববি ঘঘ*। বনী লব “বিওজ্যাহনি'আাছি। 

অন্ুবাদ---এন্থলে শ্রীভগবানের. পরমা ত্বুয্রপে আবির্ভাবও বুঝিতে হইবে। যেছেতু 

উপাধিকরূপে বিকারময় জীব উৎপর হইয়া অনুস্থ্যতভাবে কারণতা৷ পরিত্যাগ না করিঝা নিয়্তা 

হয়'---এই (গ্রীতাগবতের ১০৮২৬ শ্লোকোক্ত) দিগ্র্শন দ্বারা আলিঙ্গিত যে অংশ হইতে 

জীবগণের আবির্ভাব হয় সেই শক্তি বিশেষের সহিত ( অ।লার্গত জীব )- ইহাই বুঝিতে হইবে। 

তাহাই (গীতার ১*। ৪২ শ্লোক) কথিত হইয়াছে হে অজু আমি একাংশে অর্থাৎ 
রন্কৃতির অন্তর্ধ মী পুরুষরূপে জগতে ) ব্যাপ্ত হইয়া আছি+ ইত্যাদি। 

ব্যাখ্যা_ শ্রী গগবতের সম্পুর্ণ শ্লোক যথা 
অপরিযিতাস্তহ্ভূতো যদি সর্বগতা 
স্তছিন শান্ততেতি নিয়যো ঞ্রব | নেতরথ]। 

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তভবেৎ 
সমমনুজানতাং যদমতং মতছুতয়] ॥ 

প্রলয়কালে যোগনিদ্র।য় শয়ন পরমেশ্ব রকে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রথম নিঃশ্বামোৎপন্ন শ্রুতি 

যে সকল শ্লোক উচ্চারণে জাগরিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটা উক্ত হইয়াছে। 

শ্রুতি বলিতেছেন, হে ঞ্রুৰ! (নিত্য) যদি অলংখ্য জীব সকল নিত্য সর্বগত হয় তাহা 

হইলে (তোমার সহিত লমত। হেতু ) জীব ষে ঈশ্বরের শাসল্লাধীন এই শাস্ত্রের নিয়ম 
থাকে না। কিন্তু অন্তরূপ হইলে অর্থাৎ জাব ব্যাপক না হইয়] হুক্ ব্যাপ্য রূপ হইলে উক্ত 
নিয়মের হানি হয় ন|। ' আর যাহার বিকাররূপে কার্ধ উৎপর হয়, কারণরূপে কার্যে বিগ্তমান 

থাকিয়াও যাহা সেই কার্ধের নিয়ামক (শালক) হয়, সেই প্রকার ঈশ্বর হইতে জীব উৎপর 

হা বলিয়া ঈর উহার নিযন্তা এবং জীব নিয়ম্য বা শাসনাধীন। যাহারা উভয়কে সমান 

মনে করে তাহাদের মত বেদ বিরুদ্ধ বলিয়। দুষিত । , 
এই প্লোকে দেখান হুইল, প্রপঞ্চ গত জীব সংখ্যাতে অপরিষিত এবং নিত্য প্রীতগবানের 

অংশ। চিৎকণ বলিয়া তাহারাও নিত্য) কিন্তু প্ীতগবানের তায় সেই জীব যদি বি বা 
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সর্বব্যাপক হয়, তাহ! হইলে জীব ঈশ্বরের শাসনাধীনে থাকিবে না। তাই শাস্ধকার 
বলিতেছেন-_জীব ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরই জীবের নিয়ন্তা। যদি জীব সর্বগত না হয়, তাহ! 
হইলে জীবের শান্তা যে ঈশ্বর--শাস্তকারগণের এই উক্তি সার্থক হয়। বাঁস্তবিকপক্ষে জীব 

বিভূ বা ব্যাপক হইতে পারে না। জীব হুক্ষমা ঈশ্বরের শাস্নীয়। আরও বিশেষ কথা যে-- 
যাহার বিকাররূপে কোন কার্ষের উৎপত্তি হয়, সেই কারণকে পরিত্যাগ না! করায় উবাই সেই 

কার্ষের নিয়ামক হয়। মগ্ন হইতে ক্ফুলিঙ্গাদি জন্মে, তাহার কত অগ্নি, আর প্ডুলিঙ্গাদি 
তাহার কার্য। অতএব স্ফুলিঙ্গাদির কারণ যে অগ্নি তাহা স্ফুলিঙ্গাদর সর্বাংশে ব্যাপিয়া 
থাকে ও তাহার নিয়ামক হয়। তদ্্রপ ঈশ্বর রূপ কারণ হইতে জীবের উৎপত্তি, সুতরাং 

ঈশ্বরই জীবের নিয়ামক। ঈশ্বরের শাসকত্ব হেতু জীব সর্বগত বা ব্যাপক হইতে পারে না। 
বাহারা জীব ও ঈশ্বরে সমজ্ঞান করেন তহাদেব মত শাস্্বিরুদ্ধ বলিয়া দুষিত। 

প্শক্তিবিশেষণালিঙ্ষিতাৎ” অংশে দেখাইলেন শক্তিবিশেষের মিলিত যে অংশ হইতে 
জীবগণের আবির্ভাব সেই শক্তিবিশেষ দ্বারা পরমাত্মরূপে সকল জীবে ভগবান্ সর্বাংশে ব্যাপ্ত 
হইয়া স্থিত। এই শক্তিবিশেষের বিশেষ পরিচয় সন্দর্তকর পরে দেখাইবেন। গীতার ১০1৪২ 

শ্লেকেও তাহাই নির্ণাত হইয়।ছে। 

শীনিঘাতুহাজ । 

'ঘহ্বাসুনানুনাম়াহী বিস্বযক্িহ্ষি' জ্বিবা। 

ঘহসব্বফহয সঘাদাম নমত্মযমূ || হনি। 

গুতা '্্তা্ধাস্তারী'নন হীনা। 
না লাংহ্মস্কযাঙগ। 
গীনাংহ তবান্ন। 

তুম ই ছাতমিক্তানি ন্ন:। 
ঝলানুঘহ্য বাহ যঃ অল বন 

অঈবনূতুবা্ঃ সাখানিল্কঃ হ্বান্খংবননননযনি হয 

অন্থবাদ-্রীবিষ্ণপুরাণে (১.৯. ৫২ গ্লোকে) কথিত হইয়াছে_যে পরত্রঙ্স্বরূপের 

অধুত অংশের অংশে এই বিশ্বরচন] শক্তি বিদ্যমান, সেই অব্যয় পুরুষকে আমরা প্রণাম করি। 
'কলা-কাষ্ঠা'-_ ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ণ শুদ্ধ শক্তিও দর্শিত হুইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রেও তত্রপ উক্ত 

হয়। নারদের উক্তি যথা-_-দদ্বিবিধ স্থষ্টির মধ্যে যিনি শ্রেষ্টকূপে বিদ্যমান, হে দেব, আমি সেই 
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শুদ্ধ স্ষ্টির যথার্থ তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি'। এখানে স্ব্টিদ্বয় বলিতে পূর্বোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি 

কুত স্থতি আর শক্তিকৃত হৃষ্টি--এই ছুই প্রকার বুঝিতে হুইবে। 
তাৎপর্য--দেবগণ অস্থ্রগণ কর্তৃক পরাজিত হুইয়। ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'ন্। ব্রহ্মা দেবগণ 

সহ ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিয় শ্রীহরিকে যে সকল শ্লোক দ্বারাস্তব করেন সেই 

শ্লোকের মধ্যে বিষুপুরাণের এই শ্লোক অন্যতম । ব্রহ্গা বলিলেন__অচিস্ত্য ও অনন্ত শক্তি ধাহার 

সেই পরব্রন্মের অধুতের অংশাংশ অর্থাৎ মায়াশক্তির লেশ মাত্র অংশ যে রজোগুণ, সেই রজো- 
গুণে এই বিশ্বের রচন! শক্তি আছে-_-এখানে পরর্রহ্গের বিশ্ব স্থষ্টি শক্তির কথাই বলা হইল। 

'কলাকাষ্ঠানিমেযাদি'-_এই ্লোক বিষুপুরাণের ১, ৯. 8৪ শ্লোক। সম্পুর্ণ শ্লোক যথা-_ 

কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালস্ত্রম্ত গোচরে। 

যন্ত শক্তির শুদ্ধন্ত গ্রসীদতু সনো হরিঃ ॥ 
অর্থাৎ__£যে শুদ্ধসৰ হরির শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠানিমেষাদির গোচর হ'ন্ না, সেই 

হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।' 

জগতের চেষ্টার নিয়ামধত্ব হেতু কলাঁকাষ্ঠা নিমেযাদি কালই স্থত্রের ন্যায় সকল বস্তুকে 
গ্রথিত রাখে। কলাকাষ্ঠাদিতে জগতের চেষ্ট! আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত। শ্রীহরির শক্তিরূপিণী 

লক্ষী কলাকাষ্ঠাদির বিষর হন না, যেহেতু শুদ্ধসত্ব হরির স্বরূপ হইতে ওই শক্কি অভিন্ন। 
অতএব উহা যে নিত্য ও পূর্ণ শুদ্ধ শক্তি তাহাই দেখান হুইল। এই গ্লোকটা শ্রীতগবৎসন্দর্ভেও 
ধৃত হইয়াছে। 

কলাকাষ্ঠা্দি-চক্ষুর নিমেষ যে সময় মধ্যে পতিত হয় তাহার নাম নিমেষ। ১৫ 

নিমেষে এক কাষ্ঠা, ৩* কাষ্ঠায় এক কলা। ৩* কলায় এক ঘটিকা অর্থাৎ দণ্ড, ছুই দণ্ডে এক 
মুহুত । যথা_ 

কাষ্ঠাঃ পঞ্চদশাখ্যাতা নিমেষ মুনিসত্তম | 

কাষ্ঠান্মিংশকলাস্তাস্ত ত্রিংশদ্ মৌহতিকে! বিধিঃ ॥ 
[ বিষুঃপুরাঁণ ১. ৩, ৭ ] 

গীমমন্াত্না। 

যঃ অবভ্যাঘন্ধী ইঃ ঘং লঙ্কা আব হাম্বন। 
লিল্ুামাল্স' সত্মকিন্ বহমানন্ভধগমূ ॥ 
দান্তুরনারমিমসন্ত্ বনন্নৃহালসম' | 
নান্ুহ্নীর্গঘ মানাল বতুমা ঘহমম্বহ: | 
হ্আাঁ হীন্রি' মীমঘতান্ব বীলজা বন ই সন । 
সন্কাহাহঘী মনন্বালভ্যুন' আাভুসছিল 
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জী$ক্যুনীগ্ুনবলাগ হক বিননীনি বই। 

আগিজ বাস্তুব্বস্ব অজ্ৰী ঈমী দত যযা ॥ 

অনুবাদ-_শ্রাভগবান্ বলিয়াছেন_-“যিনি সর্বব্যাপক, দেব অর্থাৎ প্রকাশছ্যুতিমান্, 
পরব্রহ্ম, নিত্য ও চৈতন্ স্বরূপ এবং এই জগতে পরমানন্দময় বাঁশ্থদেব হইতে অভিন্ন, শত শত বন্ধি, 

হুর্য ও চন্ত্রের স্তায় গ্রভাবিশিষ্ট) সেই ভগবান্ বান্ুদেবও তন্বর্ম বিশিষ্ট পরমেশ্বর হইয়! নিজদীপ্তিকে 

সঞ্চালিত করেন। হে দ্বিজ! প্রকাশরূপ ভগবান্ সেই তেজোময় অচ্যুতকে স্থষ্টি করেন। ধাহার 
তেজ কখনও চ্যুত হয় না এমন যে অচ্যুত তিনি মেঘ যেমন আকাশস্থ হইয়া জল বিস্তার করে 

তন্দ্রপ ৰাসুদেবকে আশ্রয় করিয়! স্বরূপকে বিস্তার করেন। 

ধ্ীমযিজা ব্বমালান' অতমাহ্বংিঘ | 
শন্ঘান্যামা নতা অন্তত্রীমিজন্ত' যথা ॥। 

| ক ছিল্মঘঃ সন্ধাম্যালা তন্ঘান্নাজনমাবনা। 

তুহঘাতঘমললত্ সন্ধান মহন ॥। 

অনুবাদ সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন জল উৎপাদন করে তন্রপ অচ্যুত আত্মাকে ক্ষোভিত 

করিয়া সত্য ও দীপ্চিশালী বিগ্রহ (শরীর ) উৎপাদন করিয়াছিলেন। তৎপর প্রকাশ স্বরূপ 

চিণ্নয় পুরুষ আপনাকে আপনিই উৎপাদন করিয়া মহৎ প্রকাশশালী অনন্ত পুরুষনামক রূপ 

ধারণ করেন। 

তাৎপর্য-_পুকুষ কাহাকে বলে তাহার লক্ষণ শ্রীলঘুভাগবতামূতে পুরুষাবতার প্রকরণে 
উক্ত হয়, যথা_ 

পরমেশীংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাঁগিব | 

তদীক্ষার্দিকৃতিনণনাবতারঃ পুরুষ; স্বৃতঃ ॥ 

'পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধানগুণসম্বন্ধের হ্যায় প্রকৃত ও প্রাক্কতের ( সংকল্পমান্র ) 

বীক্ষণাদি করিতে সমর্থ এবং যাহা হইতে বনুপ্রকার অবতারের প্রকাশ হয় তাহাকেই পুরুষ 

বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন 1 

বন্য নল অবসীনানামাপঘঃ ঘহমশ্বংঃ। 
অলাঘাঁদী জ ঘা 8 নাহজ্জাামিবাজ্ম॥। 
বল্ঘনঃ ঘানন্ধী বছুনব বজুতিন্বনিনঘ' ছিল । 

অনিজ্ঞাবঃ সহ্যানি ননুব্ঘ ঘঃ সন্ত: ॥ 
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সাাললালিবন্্রানা নত্ানাস্ব নিভুর। 

নজ্লািতি বরস্বানান্ জনা বদজ' সম্ম।। হনি। 

অন্ুবাদ__'আঁকাঁশ যেমন নক্ষত্র সকলের আশ্রয় তন্্রপ এঁ পরমেশ্বর সকল জীবের আশ্রয় 

ও তাহাদের অন্তর্যামী। হে দ্বিজ! কাষ্ঠধুক্ত অগ্নি যেমন ইচ্ছা না করিয়াও স্ফুলিঙ্গ নিচয়কে প্রেরণ 

করে, তন্্রপ প্রভু (নিগ্রহান্ুগ্রহ সমর্থ) পরমেশ্বর পূর্ববাসনা! নিবদ্ধ বদ্ধজীব সকলের বিমুক্তির 
নিমিত্ত (নান! অবতার প্রেরণ করেন )1 এই কারণে জীব সকলকে তাহার অংশ বলিয়া, ও অজ 

সেই গ্রভৃকে অংশী বলিয়া জানিও।" 
তাৎপর্য--অগ্রিক্ষুলিঙ্গের উপমায় বুঝিতে হইবে এই ক্ষুলিঙ্গ অগ্নির অংশ--তন্রপ 

তগবান্ বদ্ধজাবের মুক্তির জন্য স্বত:ই তাহার অংশের ন্তায় অংশাবতার প্রেরণ করেন। 

অন ঘব্বু নজ্সাহী সত্নাহ্য মন্বাহী গীঘিত্সা হলরা্ী গীঅনুষগহা- 
নঘাঁদিজ" গুদ, বন্মানায়মাহাননীঘাহস বহঈন্ বন্বহষীন অহ্লনামিজমিনি 

মলালম। অনঘ্ হর অন্গসন্ধনি+ ঘুষন্কনিজক্ব্যাঘদঘি 

আগার । প্পন্কনিমালানঃ ঝন্ঘলঘা মন তধাননী”হআাহী “আবাল মৃজ্ঞ- 
গ্নিষি”হাহী ্ “হঘ ছত্ সুবারমা বল্ঘাল্সা স্ব সমানাব্মা ধা মন্বানান্সা 
ব ঘহমাবসা জনন: ঘস্কখা ব্যিন” হতনা মিদুনঃ। 

অন্থবাদ--অতএব ব্রঙ্গাদিতে গ্রদ্যয়ের, মন্ুগ্রভৃতিতে শ্রীবিষ্তুর এবং রুদ্রাদিতে 

রসন্কর্ষণের যে অন্তর্ধামিত্ব ত|হা নানা অংশ গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ সেই পুরুষেরই সেই সেই 

ংশে তাহাদের (ব্রহ্ম দির) অন্তর্যমিন্ব মানিতে হইবে। অতএব রুদ্রের সন্কর্ষণ প্রক্কৃতিত্ব ও 

পুরুষ প্রকৃতিত্ব এই ছুই প্রকারই কথিত হইয়। (শ্রীভাগবতে ৫. ১৭. ১৭ গগ্ঘাংশে ) যথা “যে 

নিজের প্রকৃতি (কারণ) স্বপ্নপ এবং যাহ!র নাম সঙ্গর্ষণ তাহার প্রতি রুদ্র ধাবিত হইতেছেন।” 

( শ্রীভাগবত ১১. ৪. ৪ শ্লোক) যাহার ( রজোগুণ দ্বারা ) আদিতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন্ঠ_ 

ইত্যাদি স্থলেও রুদ্র সন্কর্ষণ প্রকৃতি | 

অপর 'তৃতস্বরূপ, ইন্দ্রিয় স্বরূপ, প্রধান স্বরূপ এবং আত্মা ও পরমাত্বা-এক আপনিই 
পঞ্চপ্রকারে স্থিত' ইত্যাদি প্রমাণেও উহ বিবৃত হইয়াছে । 

তাঁৎপর্য-_এস্থলে দেখাইলেন যে গর্তোদকশায়ী প্রভৃতি ত্রহ্ধা রুদ্রাদির কারণ। ইহারই 

গ্রমাণের জন্য শ্রীতাগবতের কতক অংশ শ্রীসন্দর্তকার ধরিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা - 
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আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসান্ত সর্গে 

বিষুণ: স্থিতৌ ভ্রতুপতিদ্বিজধম'সেতুঃ। 
রুদ্রোইপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আস 

ইত্যন্বস্থিতিলয়াঃ সততং গ্রজান্থ ॥ [ ভা. ১১. ৪.৪] 
নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীঘ্রবিড় যোগীন্ত্র নিমিরাজকে বলিয়াছিলেন-- “হে মহারাজ! 

এই জগতের স্থষ্টি কার্ষের নিমিত্ত ধাহার রজোগুণদ্বারা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন্, এবং ইহ! পালনের জন্ত 
ধাহার সত্বগুণে যক্জরফলদাতা দ্বি ও তাহাদের ধের পালক শ্রীখিষ সম্ভৃত হন্ এবং ইহার নাশের 

নিমিত্ত তমোগুণ দ্বারা! রুদ্র আবিভূর্তি হন্-_যাহা হইতে এই প্রজাবর্শের সর্বদা সৃষ্টি) স্থিতি ও লয় 
হইয়া থাকে, তিনি আগ্ভপুরুষ। এই আছ্পুরুষই ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির কারণ। 

ন্মান্ অনালযাঁদী ঘুহঘ হত নি ঘহমাবীজাহী ঘংদাবকীন 
নিহিষ্ত বনি ব্খিন। 

* শ্রাতপানস্ব আমিনা । 

'বংমী নমী ম্যান ব্লগ ঘহমাতমন, 
হত্রঙগ নহ্আাব্ৰূনী “ঘহদাতমন অন্রসীননিঘল্স” হনি। 

অন্ুবাঁদ- অতএব সকলের অন্তর্যামী পুরুবই (শ্রীতগবতে ১২১১ গ্লোকে) পরমাত্বূপে 

নির্দিষ্ট হইয়াছেন-_ইহাই স্থির 

( শ্রীভাগবতের ১২৯1৫ শ্লেরকে ) বরুণদেৰ স্তবে শ্রীভগবান্কে বলিয়াছিলেন-- “আপনি 

ভগবান্ ( নিরতিশয় এশ্বর্শ|লী ), ত্রদ্ধ (পূর্ণ স্বরূপ ) ও পরমাত্বা_আপনাকে নমস্কার করি।+ 

এস্কলে শ্রীধরস্ব!মিপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-পরমাত্বা! অর্থে সর্বজীব নিয়স্তা। 

নত" নত্চা হন ঘহঈস্লহ' লমংক্কুজ*-_ 
নালীগহিন বহ্য ন নব মহ্য অন্তন্বীগন 
ঘি ঘহ্য ঘহ্তামনিন্বলিনহ্য। 
লাঘঘযত্ৰ অস্বআহিন্ধত্যনত 
যহব লবী$লিা ভৃহমবান্বমমান্র্মীভমূ ॥ 

নান ঘীগুযৃতধূননতইন্ধ হব 
ধ্তীগ্যখূত্র বর মৃবিবিনামইঃ | 

* “পরমেশ্বরং নমন্কৃত্য" ইতিপাঠে। মুক্রিতপুস্তকে নান্তি। 
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ঘানালিনঃ অন্কভমব্নবিসুনিন্ধন্া 

যী ললীওক্ি ঘুহঘায বহাক্সযায ।। হনি। 

অনুবাদ--( এই পরমাত্মা যে মায়ার নিয়ামক তাহা! বিষ পুরাণে 1৮1৫৮ শ্লোকে ) 
পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কথিত হুইয়াছে--ধাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্ম নাই, যাহার 
বৃদ্ধি বা পরিণাম নাই, যিনি অপক্ষয় শৃন্ট, বিকার রহিত ও বিকল্পশৃন্ত সেই আগ্ম স্তবনীয় 

পুরুষকে আমি প্রণাম করি।” 
(বিষুপুরাণের ৬1৮৫৯ শ্লোক যথা) “সেই পরমেশ্বরের অবতার পুরুষ যিনি 

এক হইয়াও ব্রঙ্গাদিবনরূপে প্রকৃতির গুণকে ভজন করিয়া শুদ্ধ হইয়াও মুতিবিভাঁগ দ্বার! 

অর্থাৎ দক্ষ মনু প্রভৃতি রপতেদের দ্বারা অশ্ুদ্ধের স্তায় সষ্্াদ্িকার্ষে আসক্ত, এবং যিনি জ্ঞানমূতি 
ও সকল প্রাণিগণের বিস্ত'র কত সেই অব্যয় পুরুষকে সর্বদ] প্রণাম করি।” 

তাঁৎপর্_:এই বাক্যে পরমেশ্বর যে ষড়, তাৰ বিকাঁর বঞ্জিত তাহাই দেখান হইল। 

ষড়ভাব বিকার যথা__বস্তমাত্রেরই (১) জন্ম, (২) অবস্থান, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম 

বা কিঞ্চিৎ অন্তথাভাব, (৫) অপক্ষয় ও (৬) নাশ। ইহাকেই ষড়ভাব বিকার বলে। 

অহী ঘুনীক্জান্ ঘ্যান অনললার্ই। নতুথা নল্লাতিভীঘা। 
অধ্ত্র বত ভ্গারিত্াবন্ হয ভৃর্িনিলামানা বাতিভঘাতা ঈরীঃ অন 
মক্নানা ন্বিসুনিক্ষনা নবিহবাহন্তহিনি হামী। অন ঘূঘস্তুমিনি ঘবাতৃযাঘ্যানন্ল- 
মী: । 

যবনূমূহমননিষ যমত্যমঘত মুন । 
হল্দিইীহিল্দিযাধ অযু বজিনমূ॥। 
ক লনহাব্মা বুনানা ঈলম্বশ্রানি ক্ষতযব। 

শিয্সভ্মনিফিত্ধী ই ভুত নিদ্ধহ্বিনঃ || হলি । 

মীমঘমগথি নায়াযতীযীঘাভযান। 

অনুবাদ-_'তাহারই অনুপ্ুণ হইয়া বা গুণ ভজন করিয়া+-( বিষণ পুরাঁণের ৬1৮৫৯ 
শ্লেকাংশের ) অর্থ- পূর্বোক্ত অর্থাৎ (বিষ্ুপুরাণের ৬1৮৫৮ শ্লে'কাক্ত বড়ভাববিকার বজিত ) 

পরমেশ্বরের অনন্তর “বনু প্রকারে? অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরূপে, "অশুদ্ধের স্ায়' অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতিতে 
আসক্কের ন্যায় “মৃতিবিতাগ' অর্থাৎ দক্ষাদদিকূপ তেদ--তদ্বারা প্রাণিগণের বিভূতিকতণ 
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অর্থাৎ বিস্তারকত-_ইহাই শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাধ্যা। এই গ্লোকে 'গুণভূক শব আছে-_ 
তাহার অর্থ বড় গুণ আনন্দের ভোক্তা । 

নারায়ণীয় উপাখ্যানে মোক্ষ ধর্মে উক্ত হয়-_যিনি হৃগ্গের স্যায় অবিজ্ঞেয়) অগ্রকাশ, 
অচল ও গ্রব ( নিত) ), ইন্জিয় ইন্জিয়ার্থশব্দাদি ও আকাশাদি সর্বভূতবর্জিত, তিনি প্রাণিসকলের 
অস্তরাত্বা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়! কথিত, এবং ত্রিগ্তণ ব্যতিরিক্ত পুরুষ বলিয়। কল্লিত। 

তাৎপর্য--যড় গুণ যথা-_- ৃ 

'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্্যবীর্যতেজাংস্তশেষতঃ। 
ভগবচ্ছববাচ্যানি বিনা হেয়েগুণাদিতিঃ ॥ [ বিষুপুরাঁণ ৬. ৫. ৭৯ ] 

যাহাতে জ্ঞান, শক্কি, বল, রশ্বর্য, বীর্য ও তেজ-_-এই ছয়টা গুণ বত'মান এবং ইহাদের 

বিপরীত অজ্ঞান, অশক্তি ইত্যাদির সম্প,্ণ অভাব তিনিই তগবৎ শবের বাচ্য। 

“ছ্দীহনঃ জনবযূবত্ মৃতঃ নত জনধূনালহাক্সা। 
দ্ধনাত্যঘঃ অন্রমূনামিবাজঃ জামী বিনা; ঈনভী নিঘুগগ ॥। 

অলামন্ধা ভীহিনন্তত্আাযৃন্তা 
নষ্ী সলা অলযন্নী অহঘামূ। 
অলী স্বীন্কী তৃত্বমাতীগ্ুহান 
অান্যনা ভক্ধমীনামলীগল্য£ হআম্রাঃ। 

নব্মানু জাধু আাকঘান ধীল্স হনা হআাহি ঘন । 6৫ গানাজলা 

হুমতনূ॥ 

অনুবাদ-_( শ্রুতিতে উক্ত হয় )_-“একদেব সমস্তভৃতে গুঁঢ় হইয়া সর্বব্যাপী ও সকল 
ভূতের অস্তরাত্মা, কর্মের অধ্যক্ষ, সকল তৃতে অধিষিত, সাক্ষী এবং চৈতন্তস্বরূপ, কেবল 

ও নিণ্৭1 ( মহানারায়ণোপনিষদ্দ ১০৫) 

নিজের অনুরূপ বহু প্রা স্থষ্টিকারিণী লোহিত শুরু কৃষ্তবর্ণাত্মিকা অর্থাৎ রজঃসব্- 
তমোগুণাত্বিকা জন্মরহিত এক অজাকে (প্রকৃতিকে) অজ অর্থাৎ আত্মা প্রীতিপূর্বক 
অনুলরণ করে এবং অন্ত অজ বা মুক্ত আত্মা ইহাকে যথাযথ তাবে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।' 

__ইত্যাদি (শ্রুতিবাক্যে জীব ও পরমাত্মা নির্দিষ্ট হইল।) অতএব 'ক্ষেত্রজ্ঞ এই বিভূতিনিচয়কে 
জানে-_ইত্যাদি পন্য ছুইটিতে ঠিকই উক্ত হইয়াছে। ইতি। ্রীতাগবতের ৫ম স্বন্ধে ১১শ 
অধ্যায় ( ১২-১৩ এই ছুই শ্লোকে ) রহ্গণের প্রতি ব্রাহ্মণ জড়তরতের উক্তি। 
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অযাহ্ানিনার যাবা সায়কংন জযা। 11 
আহিমানত্ ্গিপ্রা ঘা লাহহীঘনলস-_ 

দিপা ্লীতি ফালি ঘৃহঘাভযাল্যধী নিত 
যম" মহনঃ ভা, ছ্িনীষ 'জততর্মব্যিন'। 
ননীঘ' অবধূনজ্' বানি মালা নিত্য |/ হনি। 
বঙ্গ সযনী যথায়: হালা বিংুতিকা ভ্ুম্বলিন “অজ ইমব”আতাক্দা 

মহাবদচিলীলদন্কুতআইকনাঘন্নঘীরুন্ধ হ্ব। অমি অন্তত নি মনতা- 
নিথ্গুহিনি । 

অনুবাদ--এই পরমাত্মার আবির্ভাব বিষয়ে যোগ্যতা পূর্ব উক্তি হইতেই জানিতে 
হইবে। ১।| | | 

আবির্ভাব তিন প্রকার। নারদীয় তন্্রে যথা-_“বিষু অর্থাৎ মুলসক্কর্ষণের পুরুষ নামক 

তিনটি রূপ শাস্তে নিদিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে যিনি মহৎ তত্র স্ৃষ্টিকত তাহাকে প্রথম 
পুরুষ বলে। আর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমস্রির অন্তর্যমী তীহাঁকে দ্বিতীয় পুরুষ বলে। এবং 

যিনি সর্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্ধামী তাহাকে তৃতীয় পুরুষ বলে, এই ক্রিবিধ পুরুষকে 
জানিতে পারিলে সংসার নিবৃত্তি হয়।* 

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষের কথা বলিতেছেন-__অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ উর্ধে গমন করে 

তন্রপ তিনি ঈক্ষণ করিলেন ইত্যাদি শ্রুতি কথিত একভাবাপন্ন মহাসমষ্টি ভাবেও প্রকৃতির দ্রষ্ট 

ইনিই একমাত্র ( গ্রথম ) পুরুষ-_ইনিই সঙ্কর্ষণ ও মহাবিষু নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
তাঁৎপর্য-_প্রথম পুরুষকে মহৎ তত্বের স্থ্টিকত বলা হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে 

গ্রলয়কালে সমস্ত জীব সঙ্কর্ষণের শরীরে লীন হইয়! থাকে, তাহ।দের উপাধি স্থষ্টির নিমিত্ত সেই 

পুরুষ যখন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন তখন প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় মহৎ তত্বের উৎপত্তি 

হয়) এই কারণে প্রথম পুরুষকে মহৎ তত্বের আষ্টা বল! হইয়াছে । এই মহৎ তৰই প্রকৃতির প্রথম 

পরিণাম ও বিশ্বের অন্কুর স্বরূপ। এই প্রক্কৃতির বীঞ্ষণ কত পুরুষকেই প্রথম পুরুষ বলে। 

ইনিই সঙকর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী ও মহাবিষ্ুঃ। 
অণ্ুস্থিত জীবসমষ্টির বা হিরণ্যগ্তের অন্তর্ধামীকে দ্বিতীয় পুরুষ বলে। ইছারই নাম 

গর্তোদকশায়ী ও গ্রদ্ায়। ইহছারই নাভিপপ্প হইতে ব্রহ্মার জন্ম। 
সর্বভূতস্থ ব্ষ্টি জীবের অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রত্যেক দেহের অন্তর্যামী পুরুষকে তৃতীয় 

পুরুষ বলে। ইহারই নাম ক্ষীরোদশায়ী বিষু। ও অনিরুদ্ধ | 
পুর শবের অর্থ শরীর, এ শরীরের নিয়ামকরূপে যিনি লাস করেন তাহাকেই পুরুষ 

বলে। ইহাই হইল পুরুষ শবের ব্যুৎপত্ভিলত্য অর্থ। 
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লঞ্মলহিনাঘা বযা। 

অনি মমাানূশীম্তত্যানীফঘ' জনাবনমূ। 

নাবাল্ামিংধুক্তিনী মন্থানিম্ৃলমতনিঃ | , 
“অভহীঘা ভূ কআাংজ্য 

নাহাঘজঃ জ মননানাঘহ্বজান জলাবলান। 
জান্বিযাজন্ হ্ধাংআাঘা লিছিঃ অন্ুতআানসন্ধঃ|। 
যাননি ননহবকিলন্ অহা হঘ" মহান্। 
নহীদনিভসাউন্ নবীন অনুত্বগাহ্য ব।। 
ইমান্যঘ্তানি আনানীআহি। 

* অনুবাদ ব্রহ্মদংহিতাতে (৫.৮ গ্লোকে ) যথা জ্যোতিংস্বরূপ সনাতন ( নিত্য ) ভগবান্ 

শস্ত তাহার লিঙ্গ এবং সেই লিঙ্গে অর্থাৎ অঙ্গভেদে১ ভগত্পতি মহাবিষুবূপে আবিভূর্তি 

হইয়াছিলেন। (ব্রহ্ষসংহিতা ৫| ১১ শ্নে(ক) “যে পুরুন সহত্রণীর্ষা' ইত্যাদি হইতে (১৩ 

শ্লোক পর্যন্ত )-সেই ভগবান আদিপুরুষ নারায়ণ হইতে গ্রাথমতঃ জলের উৎপত্তি হয়, সেই 
জলকে কারণ সমুদ্র এবং সং্বর্ষণ হইতে উৎপন্ন বিয়া সক্্ষণীস্বক বলে। সহস্রাংশ অর্থাৎ ধাহার 
প্রদান রূপ হইতে অসংখ্য অংশ নির্গত হয়, সেই স্বয়ং মহান্ মহাবিষণণ সেই কারণার্ণৰে যোগ নিদ্রা 

অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ আনন্দসমাধি প্রাপ্ত হন্। কারণজলে ভাসমান সেই সক্কর্ষণ নামক আদি 
পুরুষের প্রত্যেক লোমকুপে সমস্ত জগতের বাজন্বরূপ স্বর্ণবর্ণ ব্রহ্মাওসকল উৎপন্ন হয়" 

ইত্যাদি (বিবরণ দৃষ্ট হয়)। 
তাঁৎ্পর্য-এখানে যে আদিপুরুষ নারাঁয়ণের কথা বলা হইল, ব্রহ্গসংহিতাতে কথিত 

গোলোকের আবরণরূপে যিনি চতুব্হমস্যে সন্র্ষণ বলিয়া খ্যাত, এই নারায়ণ তাহারই অংশ। 

এই মঙ্কর্ষণ নামক আদিপুরুষের প্রত্যেক লোমকুপে জগতের বীস্বরূপে চিৎপরমাথু- 
সমুহ বিলীন থাকে। তিনি সেই সকল চিৎপরমাণু প্রকৃতিতে স্থাপন করেন।- তারপর 
অপধ্ধীকৃত মহাভূত দ্বারা স্বরণবর্ণ ব্রহ্ধাগ্ডাবলীর উৎপত্তি হয়। | 

প্রথমপুরুষ সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলে তাহার গুণ ক্ষোভ হয়) তাহাতে 

১ শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীরু্ামৃতের পুরুষপ্রকরণে পিঙ্গ শবেণ অর্থ করিয়াছেন: 

'লিঙ্গমত্র স্বয়ং রূপন্তাঙ্গতেদ উদীরিতঃ| 

অর্থাৎ লিঙ্গ শৰে স্বয়ং তগবানের অঙ্গ তেদ বলিয়! কথিত । 
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গ্রথমতঃ মহৎ তত্বের, তাহা হইতে অহঙ্কারের এবং তাহার সাত্বিকাঁংশ দ্বারা মনঃ রাজসাংশ দ্বারা 

দশপ্রকার বাহোক্িয়ের এবং তামসাংশ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্র সহায়ে পঞ্চভুতের উৎপত্তি হয়। এই 

মহৎ তত্বাদি তত্বপমুহই ব্রন্মাণ্ডের উপাদান। অতএব ব্রহ্মা্ের কারণটা প্রথম পুরুষ। 

ভিক্রদিনি “ঘব্সানুনাতুনাহী বিশ্বয়ক্িব্যি' ভ্যিব'অন্তবাইতা হয 
মহামযাননঃ গাঁমীবিলত্ৰ ঘুহঘীত্যানজান ভিরমি ভিত যঃ জহ্বযানিহীঘ- 
বহর হায্যেক্ব্য ভ্তঘাঘা ভিহাগয হজধ:| ভিক মনন হ্যারনিহীষ 
নি বন্সন্ধহআভল্নন। 

অনুবাদ--ধাহার অযুত অধুতের অংশের অংশে এই বিশ্বশর্তি অবস্থিতি করিতেছে-- 
(বিষুপুরাণ ১, ৯. ৫২) এই বচনাম্লারে সেই মহাতগবান্ শ্রীগোবিন্দের পুরুষোৎপাদকত্ব হেতু 
লিঙ্গের স্তায় লিঙ্গ, যে অংশ বিশেষ, তাহাই শস্তু, শস্ত,শব্ধের মুখ্যবৃত্তির আশ্রয়-_ইহাই অর্থ। লিঙ্গে 
অর্থাৎ তগবানের অঙ্গ বিশেষে-__-ইহা৷ প্রকরণ হইতে প্রাপ্ত। 

তাৎপর্য-_শবের মুখ্যা ও গোৌণী--এই ছুই প্রকার বৃত্তি। মুখ্যবৃত্তি_ অতিধাবৃত্তি, 
সাক্ষাতরূপে সেই অতিধেয় বস্তবকে যে বৃত্তিদ্বার! বুঝ! যায় তাহাকে মুখ্যবৃত্তি বলে। আর মুখ্যরূপে 

গ্রতিপাস্ত অর্থকে না বুঝাইয়া যেখানে তাঁৎপর্য দ্বারা তাহাকে বুঝা যায় তাহাকে গৌণবৃত্তি বলে। 
তগৰান্ শ্রীগোবিন্দ পুরুষের উৎপাদক অর্থাৎ তাহা হইতে পুরুষ আবিভূতি হইয়াছেন। সুতরাং 
এখানে লিঙ্গ শবে তগবানের অংশ বিশেষকেই বুঝিতে হইবে-_-তাহারই নাম শত্তু। আরও বরহধ- 
সংহিতাতে বর্ণন। করিয়াছেন__রমাশক্তি জগতের যোনিরূপ। (জগৎস্ষ্টির আধার স্বরূপা ), আর 
লিঙ্গ ( জগৎ্কারণ ) শম্ভু 

অধ ছিবীঘঃ ভুবন সরা বহার সাবিহ্াহিতআাত্নক্ধঃ লমচিলীন্বানন- 

যাঁদী বা ললাঘতানন্ধানাঁ নক্ঈহানুত্রঃ| নঈৰ লুজমানঘাঁমী সে 
হুক্তান্নঘাঁদী অলির হনি ভ্ন্বিত। অনন মনাবন্তুততজ্যা: অনঘবগান্যহর- 
বঘিলঃ। বৰ্ত ছিনবানসধিষ্তানাহী নবান্তবাব্যত না হৰআবি নিব্নীঘমূ। 

অনুবাদ-_অনস্তর দ্বিতীয় পুরুষ (নির্ণীত হইতেছেন )--'সেই মকল ব্রহ্গাও হি 
করিয়া! তৎসমুদ্ায়ে পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতি কথিত সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী দ্বিতীয় 
পুরুষ। ব্র্াগডাত্বক সেই জীবগণের বহু ভেদ হেতু দ্বিতীয় পুরুষেরও বহতেদ। সেই ব্রঙ্গাণ্ডেই 
কোথাও স্থক্মরূপে অন্তরধ্যামী প্রছথযা় এবং স্থৃলরূপে অন্ত্যয।মী অনিরুদ্ব_ইহা দ্বারা (বুঝা গেল) 
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যে মহাবৈকুণ্ে স্থিত যে সক্বর্ষণাদি, তাহারা ইহাদের অংশী, চিত্ত প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা 

যে বাস্থদেবাদি তীহারাও মহাবৈকুণ্ঠে স্থিত সঙ্কর্ষণাদির অংশ। 

তাৎপর্য-_এক এক ব্রহ্গা্ডের সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ, এই প্রকার ব্র্গাওও 

বছ, সেই সেই ব্রঙ্ধাণ্ডের সমষ্টিজীবের অন্ত্যামীও ব। এক অন্তঃকরণের বৃত্তিতেদ চারিটা__ 

নাম, যথা- চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। নিশ্চয়াত্মিক। 

অন্তঃকরণ বুত্তর নাম বুদ্ধি। শ্মরণাক্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত, গর্বাত্মিকা অস্তঃকরণবুত্তির 

নাম অহঙ্কার | চিত্তের বান্ুদেব, অহঙ্কারের সন্বর্ষণ, বুদ্ধির প্রহ্য্ ও মনের অনিরুদ্ধ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা| 

ইহারাও মহাবৈকুষ্ঠে স্থিত সন্কধণাদির অংশ। 

নূনীঘার অঃ 

না ভূঘগা অনুলা অলাযা 
| জমান ভু 'ঘব্ষিজ্বসান। 

হন্ষহলমীঃ ভ্রাৃনি ঘিত্বভাল- 

মন্যা নিংগ্লনমিন্ান্ধষি | হআাত্ন্ধী 

হষ্ঠালযাঁদী। বদ্ঘা ঈহালতমহা:। 

অনুবাদ _তৃতীয় পুরুষ ( নির্ণাীত হইতেছেন )। (মুগ্ডকোপনিষদে ৩১/১ শ্লোকে বণিত 

হইয়াছে )-_:ছুইটা পক্ষী (জীব ও পরমাস্্া) একটা বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে। তাহারা 

সহচর ও সখ| অর্থাৎ উভয়েই চিৎস্বরূপ স্থৃতরাং সমানম্বভাব। এই ছুইয়ের মধ্যে একটা পক্ষী 

(জীব) দেহজনিত পরিপক (তোগের উপধুক্ত) পিগ্লল (কমফষিল) ভোগ করে। আর অপর 

পক্ষী ( পরমাত্ম! ) দেহজনিত কফিল ভোগ করেন না, কেবল দর্শন করেন অর্থাৎ কর্মফলের 

সাক্ষিরপে গ্রকাশ পান ।,_ইত্যাদিশ্রতি-কথিত প্রীত্যেক জীবের অন্তর্যামী ( ক্দীরোদশায়ী ) 

তৃতীয়পুরুষ। সেই জীব সকলের বহুজেদ, স্থতরাং তৃতীয় পুুষের বহুতেদ বুঝিতে হইবে। 

বস সথমহ্যাধিমানী যখা। 
'আলীগ্নাংঃ ঘুষ ঘহধ্যনি || ৭|। 

বীন্ধা ব- ঘহহয মু: ঘৃহঘঃ সন্ভনিসন্ববন্ধঃ | যহ্য জব জাতী 

ভীলাবিয়হ্ঃ। অজ জাতীগ্ববা হবনঘা। 



৪০ শ্রীভারতী [২য়বর্ষ ৭ম সংখ্যা 

অস বান্যস াননাহজ' নাম যাহবিষুতািমাবন হবন।ৎ€ 
শীলগঙ্জা নাহহমূ। 

অনুবাদ--তাহার মধ্যে প্রথম পুরুষের আবির্ভাব যথা--€ শ্রীভাগবতে ২1৬।৪* ল্লোকে 

প্রীনারদের প্রতি বঙ্গার উক্তি)-__প্ররুতির গ্রবর্ঠক অর্থাৎ প্রকৃতির বীক্ষণকতণ যে পুরুষ 

তিনি পরের ( পরমেশ্বরের ) আগ্য অবতার ॥ ২ ॥ 

শ্রধরস্বামিপাদ টাকা করিয়াছেন_-পর অর্থাৎ 'সর্বব্যাপক। পুরুষ অর্থে প্ররুতির 

প্রবর্ক। যাহার 'সহজ্ শীর্ষ' (সহস্র মন্তক)__ইত্যাদি শ্রুতি কথিত ঘাঁনা বিগ্রহ তিনি আছ্ধ 

অবতার। এই স্থানে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরুষস্থানে ) বা অন্তর যে অবতার তাহা একপাদ 

বিভূতির আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। 
তাৎপর্য__যদিও অবতরণকেই (উচ্চ হইতে “নিঁয্পে আঁসাকে ) অবতার ক্রিয়! বলে 

তথাপি শ্রীলঘুভাগবতাঁমূতে অবতার গ্রকরণে অবতারের লঙ্গণ__ 
পুর্বোক্তা বিশ্বকা'্য/র্ঘমপূর্বা ইতি চেৎস্বয়ম্। 

দ্বারাস্তরেণ বাবিঃম্থ্যরবতা রাস্তা স্ৃতাঃ ॥ 

পুর্বে উক্ত যে স্বয়ংরূপাদি তাহা যখন জগতের কার্ষের নিমিত্ত স্বয়ং অথবা দবারান্তরে নৃতনের 

্ায় আবিভূতি হয় তখন তাহাকে অবতার বলে। এন্থলে গ্রথম পুরুষাদি একপাদ বিভূতির 

আবির্ভাব। সমগ্র মায়িক প্রশবর্যকে একপাদ বিভূতি বলে । লঘুভাগবতা- মৃতে ৫। ২৮৬ গ্লোকে_- 

ব্রিপাদ্বিভূতেধণমত্থাৎ ক্রিপাড়ূতং হি তৎপদম্। 

বিভূতির্যায়িকী সর্বা প্রোক্ত৷ পাদাত্মবিকা যতঃ॥ 

ক্রিপাদ্ বিভূতির (এশ্বর্সের ) আশ্রয় বলিয়া সেই পরব্যোম ধাম ত্রিপাদ্ভূত। যেহেতু 

সমগ্র মায়িক পরশ্বর্ধ্যকে একপ|দ বিভূতি বলে এই মায়িক এয পরব্যোমে নাই। 

শ্রচৈতন্তচরিতামূতেও ২। ২১। ৪১ পয়ার যথা__ 

চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ক্রিপাদৈশ্বর্ধয নাম । 

মাঁয়িক বিভূতি একপাদ অভিধান | 

এন্থলে প্রথমপুরুষাদি মারিক হইলেও ইহারা মায়ার অধীন নহেন, ইহারা মায়াধীশ 

অর্থাৎ মায় ইহাদের অধীন এবং ইহার] মায়ার নিয়ামক । 

ছিনীষহ্য যা । 
ভবন লীওলঃ ঘৃনম্বাসৃত্বামিঃ 

সততবযাান বিতৃনীপঃ | 
বঘ* নহুলাক্ হযগনমান- 

তু 

মঘহযবাঘহযন হল ঘুবমু।। 



ফাল্কন, ১৩৪৬ ] পরমাতম-সন্দর্তঃ ৪১ 

মৃ্াজমাহানহীঘ্বশীনা- 
ঘয্যস হল ভুহত্ষ' যযানমিআারি || ই॥। 

অব" বতমীবিক্ত্যঃ অনভীঘাঁলিঘত্র হ্। ঘৃহতাসুঘা বতহহাবল। 
যাঁমী মক্িঘানঃ| হ্নবয় স্যন্মকমূতমিঅগান্সন্ী সমান" মৃক্তমখীমাী 
যহবতঘ। সু্নাভূসিউিমিনি। স্বনালি লনা নর ঘা অভ্িঘাতরঘামিল' 
নন্মিষন্তৃিল বরমানদিজধ:। ই| ৫। শমী নিত 

অনুবাদ--দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে যথ! শ্রীভাগবতে ৩। ৮1 ২৩, স্লোকার্দে 

বিছুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উত্তি-»('গত্তেদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপন্ম হইতে ব্রহ্গা উৎপন্ন হইয়। 

আপনার. জনকে ও অন্তান্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না-) “সেই ব্রন্ধা! পুরুষের আয়ু 
পরিমিত কাল (শত বৎমর) গত হইলে স্ুসম্পরন যোগ ( ভক্তিযোগ ) দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইলেন । তাহাতে পুর্বে অন্বেষণ করিয়াও যাহাকে দেখিতে পান নাই, তাহাকে হৃদয়মধ্যে 
স্বয়ং প্রকাশমান দেখিতে পাইলেন। (কেমন মুর্তি দেখিলেন তাহাই বলিতেছেন )__জলে 
মুণালের স্তাঁয় গৌরবর্ণ, এবং বিস্তীর্ণ অনন্ত নাগের শরীররূপ শধ্যাতে যেন একটা পুরুষ শয়ান হইয়া 
আছেন? || ৩ | 

'* ইনি গন্তের্বদকস্থ সহত্রশীর্ষা অনিরুদ্ধই | পুরুষের আম়ুঃ পরিমিত কাল শত বৎসর। যোগ 
অর্থাৎ তক্তিযোগ। ইহার অগ্রেও অর্থাৎ শ্রীভাগবতে ৩। ৮। ৩০ শ্লোকে এই শয়ান পুরুষের 
বিশেষণ দিয়াছেন, 'অব্যক্তমূল+-_তাহার-_অর্থ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) মূল অর্থাৎ 

অধোভাগ যাহার । আরও একটা বিশেষণ আছে-__“তুবন[জ্বিপেন্্রম্”_ চতুর্দশ ভূবন, সেই 
চতুর্দশ ভূবন রূপ যে অজ্বিপ (বৃক্ষ), তাহার ইন্দ্র অর্থাৎ নিয়ন্তুরূপে বিষ্যমান | 

তাৎপর্য-_-এখানে চতুর্দশ ভুবন বল হইয়াছে ; চতুর্দিশ ভূবন যথা__ভূৃভূবিঃ স্বঃ, মহ, জন, 
তপঃ ও সত্য--এই সপ্ত উর্দলোক এবং অতল, বিতল, স্থতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, 

পাতাল, এই সপ্ত অধোলোক | এই সহশ্রশীর্ষ! পুরুষ চতু্দিশতৃবনের নিয়ামক । 

বীযহ্যাৰিসানী ঘথা। 
নিন বইহালনবযানন্ধাহী 
সাহ্হালাল' ঘুহঘ' লজলমূ। 

নত জ' যান 
মান্য ঘাজোযা জলি || হআহি।| ৪ ॥। 



৪২ শ্্ীভারতী [ ২য়বর্ষণমসংখ্যা 

সাইম্হন্য্তীবিবলাহহবমাআম। . 
উেঘঘযা ক মন্তুত্যাধিক্কাহলাহিনিন্যাবন। || হ। সীযুন্ধঃ। 

অনুবাদ-_তৃতীয় পুরুষের আবির্ভীব বিষয়ে যথা -(শ্রীতাগবতে ২২৮ গ্লোকে মহারাজ 

পরীক্ষিতের প্রতি গ্রীশুকদেবের উক্তি )। কতকগুলি লোকে নিজ নিজ দেহের অভ্যন্তরে 
যে হৃদয় রূপ অবকাশ আছে তাহাতে চতুভূর্জ ও ভুতু শঙ্খচত্র গদাপদ্ম বিরাঁজিত এমন 

এক প্রাদেশমাত্র পরিমিত পুরুম বাস করিতেছেন, তাঁহারই গতি ঝা করিয়া! তাঁহারই 

ক্মরণ করিয়া থাকে' ॥ ৪ | 
তর্জনী ও অনুষ্ঠ অঙ্ুলীর যে বিস্তার তাহা প্রাদেশ বলে কী যে হৃদয়কে প্রাদেশ 

প্রমাণ বলা হইয়াছে তাহা মন্থুষ্যের হৃদয়ই বুঝিতে হইবে। (বেদান্তদর্শনের ১৩1২৪ সুত্রে উপাসনা- 
বিধায়ক শীন্ত্রসকল ) মন্ুষ্যের পক্ষেই প্রযুক্ত-_-এই ন্যায় রহিয়াছে]. 

তাৎপর্য্য__তৃতীয় পুরুষ (ক্ষীরোদশায়ী বিষণ) অনুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ বুঝিতে হুইবে। 

হম্ব' ঘুঘহসানন্ধত্বিপরববগি হচোন্বীনবযসুঘঘাত্যনি। 
ঘখানিততঃ জ্যান্বংসব্রমানা- 
মাঅব্বভবতা নিবিচু হীন 
হব ঘহী মযাবান্ নাসতুতিনঃ 
হাস আনীহ্মন্ত্ুদনিষ্ঃ | ৭ || 

আলহ্ঘবগ গ্রাণবগ নিবি ইহীন ইমন লিসমযনি বৃ মিস 
সুনিশ্ব। 

বান্ুঘ্ীদ্ধী সুন' সলিভী কম হঘ'সনিফঘী নম । 
হন্বহধা অন্রযুনান্নযাব্সা ক ক সনিকঘী নহিগ্ব।॥ বনি 

স্বাতী |] 111 পীন্গা্তা হুযাতামূ। 

অন্ুবাদ--এই প্রকারে পুরুষ অনেক প্রকার হইলেও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার একতা 
উপপাঁদন করিতেছেন। শ্রীতাগবতে ৫। ১১। ১৪ শ্লোক ব্রাহ্মণ জড়তরত রহৃগণ রাজাকে বলিয়!- 

ছিলেন-_-হে রাজন্, যেমন বায়ু অখিল প্রাণরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়! স্থাবর জঙ্গমাদি তৃত 
সকলের প্রতৃত্ব করে সেইরূপ ক্ষেব্রজ্ আত্মা পরমপুরুষ তগবান্ বান্থদেব জগতে অনুপ্রবেশ করিয়া 
তাহার উপর আধিপত্য করেন্ঃ। ৫ ॥ 

বায়ু আত্ম স্বরূপে অর্থাৎ প্রাণরপে প্রবিষ্ট হুইয়৷ এই বিশ্বকেনিয়মিত করেন। 
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কাঠক শ্রুতিতে (৫ বল্লীর ১* অঙ্কেও কথিত হইয়াছে )-_যেমন এক বায়, ভুবনে প্রবিষ্ট 
হইয়া নানাপ্রকারে নানারূপ ধারণ করে, সেই প্রকার এক সকল ভূতের অন্তরাত্বা বহুরূপে 
তিন্নরূপ হুইয়! বাহিরেও আছেন। 

যা 
ছন্ধ ঘন ঘবী মাজা অনরঘামিহ ইনছিনামূ। 

- . নান্ৰ খুব মৃত যথা ভ্যানিযযা নমঃ ই 
ইলা লান্ানায়াজা ঘংদালা। 1০0 ৭৪। গীত: হৰিমআীয়ৃ। 

অন্নুবাদ-_সেই প্রকার শ্রীভাগবতে ১০।৫৪।২৬ গ্লোকে প্রীবলদেব শ্রীরুক্সিণী দেবীকে 
বলিয়াছেন__সকল জীবেরই একমাত্র বিশুদ্ধ পরমাজ্মা, অথচ মুঢ় ব্যক্তিগণ যেমন জলে স্থ্য 
চন্্রাদি ও ঘটাদিতে আঁকাশ-_সেই প্রকার আত্মাকে নান] মনে করিয়া গ্রহণ করে ॥ ৬ ॥ 

দেহিগণ-জীবসকল। আত্মা - পরমাত্বা। 

তাৎপর্য-জলে ৃর্যচন্ত্রাদি প্রতিবিশ্বিত হয়, লোকে প্রতিবিষ্বিত সুর্য চন্ত্রকে পৃথক্ পৃথক্ 

মনে করে; বাস্তবিক তাহা] পৃথক নহে, একই চন্দ্র বা সুর্য জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিদ্বিত হয়, 

মুর্য ও চন্দ্র, নানা নহে। এবং ঘটাকাশ মঠাকাঁশ ইত্যাদি স্থলে ঘটাবচ্ছিন্ন আঁকাশ ও মঠাবচ্ছিন্ন 

আকাশকে লোকে পুথক্ পৃথক মনে করে; প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আকাশ একই--আকাশ নানা 

নহে। ঘটে যে আকাশ মঠেও সেই আকাশ। এখানেও পরমাত্বা! তদ্রপ ১ সকল জীবেই তিনি 

এক। 

হ্ননূ। 

হ্ধ হন ঘংমাবলা ষুনত্ানল্মনজ্থিৰঃ। 
যখন্তৃঘঘালন্তু খুনান্যন্ধাবন্ধালি | ও || 

বুধ লীন হন্ধ হন্ত ঘহ আন্মা না আীবনন্বস বস জিমী মনবী- 
আই আব্মনি অহ হত্বানজ্যিনঃ। বুলানি জীন্হ্হা আদি ধন ভ্বাংতহখতা 

হ্ধাবন্ধানীনি। $? 0 ৫ গীম্যাবান্তুত্নমূ। 

অনুবাদ -আরও শ্রীতাগবতে ১১১৩১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীতগবানের উক্তি-- 

নান! জল পান্রে গ্রতিবিদ্বিত একচন্ত্রের ন্তায় সকল জীবে ও আম্মাতে (স্বরূপে) অবস্থিত 

পরমাত্মব! একমাত্র। ভূতম্ল একাত্মক অর্থাৎ কারণরূপে সকল জীবদেহই একন্বরূপ ॥ ৭ ॥ 
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(শ্রীমন্দর্তকার অর্থ করিতেছেন ) ভূত সকল অর্থে জীব সকল। একমাত্র পরমাত্মা 
অর্থাৎ ইনি জীবের ন্যায় সেই সেই ভৃতসমূহে লিপ্ত নহেন। এই কারণেই বলিলেন ইনি 
(পরমাত্মা) আত্মাতে অর্থাৎ নিজরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন। ভূতলকল অর্থাৎ জীবদেহ 

সকলও কারণরূপে একাত্মক ( একত্বরূপ )। 
তাৎপর্য_এস্বানে জলপাত্রে প্রতিবিদ্বিত চন্ত্রের দৃষ্াস্তে কেহ প্রতিবিস্ববাদ মনে 

করিবেন না। অতঃপর প্রতিবিষ্ববাদ বিশেষ রূপে নিরাকৃত হইবে। এখানে যে প্রতিবিদ্বের 
্টস্ত। এটা সর্বাংশে নহে, কেবল বৈভব অংশে, অর্থাৎ পরস্থুর এম্নি বৈভব যে তিনি এক 
হইয়াও জলম্থ প্রতিবিষিতচনন্যাদির ন্যায় সকল জাবে অবস্থিত || ৭|| 

হম ঘৃহঘষ্য লানাজঘুঘঘান্স বহ্স ঘুনত্যা নিঙ্লিযলী। 

টিলিখা অহা: | ভায়া ল্িমিলাযাথ | নিমিনাঘাহহ্াহকনাবন্ধা লীন্বা 

হবি বধ্যব। জামাত ঘৃসত্তীজানন্ববানীইল বিশ্িষাঃ|.. মস লীভাম্সনাহাঃ 
সমনবনআ গীন্িম্সজনষে অধূযন্নী। 

অন্ুবাদ--এক পুরুষের নানাত্ব উপপাদন করিয়া পুনরায় তাহার অংশ সকল বিবৃত 

করিতেছেন। তন্মধ্যে অংশ দুই প্রকার। স্বাংশ এবং বিতিন্নাংশ। তীট্শক্তযাত্বক জীবসমূহ 
বিতিন্নাংশ। ইহা পরে বল! হইবে। স্বাংশ সকল গুণলীলাঁদি অবতারভেদে নানাপ্রকার। 

তন্মধ্যে লীলাদি-অবতার-গ্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে শ্রীকৃষ্চমন্দর্তে বলা হইবে। 
ব্যাখ্যা-_ স্বাংশের লক্ষণ শ্রীলঘুতাগবতামূতে শ্রীকৃষ্ণামৃতে ১৭ কারিকা যথা। 

তাদুশো ন্যুনশক্তিত্বং যো ব্যক্তি শ্বাংশ ঈরিতঃ| 
সন্কর্ষণা দৈর্মতন্তা দির্যথা তত্তৎ শ্বধামনু || 

তাদৃশ অর্থাৎ বিলাসের ন্যায় স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়! বিলাস অপেক্ষা অল্প পরিমিত শক্তি 
গ্রকাঁশ করেন, বলিয়! তাহাকে স্বাংশ বলে। যেমন নিজ নিজ ধামে সন্কর্ষণা্দি পুরুষাবতার ও 

ম্ন্তাদি লীলা অবতারগণ। 
বিলাস কি তাঁহা বুঝিবার জন্ত বিলাসের লক্ষণ এ শ্রীলঘু ভাগবতামূতে ১৫--১৬ 

কারিক1 যথা । 

স্বরূপমন্যাকারং যত্তন্ত তাঁতি বিলাশতঃ। 

গ্রায়েণাজবসমং শক্ত্যা সবিলাসো নিগদ্যতে | ১৫। 

পরব্যোমনাথস্ত গোবিন্দন্ত যথা স্থৃতঃ | 

গরব্যোমনাথন্ত বান্থদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ ১৬। 
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স্বয়ং প্রভূর যে অন্ঠাদৃশ ম্বরূপ নানা বিশেষ ছেতু প্রতিভাত হয় কিন্তু শক্তিগ্রকাশে 
তাহারই সমান থাকে তাহাকে বিলাস বলে। যেমন গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণ। এবং পরম ব্যোমনাথের বিলাস আদিব্যহ বাহ্থদেব। 

ঘূজান্বনাহা যা । 
আবানধুক্তনগ্ুনী হলজাহ্য জনা 
নিত্যঃ জ্যিনী ক্ষত্ঘনিটিলঘমীনঃ। 
হ্ীগ্যযায নমজা ঘুম আলম 

কনেজনজ্ঘিনিভযাঃ নন" সঙান্ত || ৫।। 
অ ন্তমঘহঘূজাদিষ্তানা আঃ তত্ব: ঘৃঘন্ধ্ ভৃষমদি নবহযু্াধিষ্তান- 

ভীতইল্লারী হলজা অহ্য জনন; জন ঘর ্ধাক্ঈ হানছৃনির্গ্াসূন্। ব্যিনী 
বি্ঘুঃ অত্বলনি ম্বঘঃ। অল জাধাহয্তাতৃক্ষিথ নহ্যানিহীহ্নিজ্রফঘনযা 
ননজক্বল্মীঘন্থাহ্াত্ুক্কেনমন্ুতঘিঅমিদায ঘাজলন্ষন বন ক্ষত্তঘনিহন 
দ্বারা । যকত ভীজান্ববাহমছ্য হত সালা ছ্িনীব নজিন:। নিলালা 
ঘমাপাক্ নত; ঘাভন্ধ হখঃ। নদজা জদ্সযাঘ হ্রীগমুহ্তজনন সন্ধাইগ 
ভবজ্থিনিজঘা মন্বলনীনি। 

অনুবাদ--( ভাগবতে ৯১. ৪. € শ্লোকে নবযোগীন্দ্রের অন্ততম দ্রবিড় নামক যো শীন্র 

নিমিরাঁজকে ) গুণাবতার বিষয়ে বপিয়াছিলেন; যথা--এই জগতের স্থষ্টি কাধ্যের নিমিত্ত আদিতে 

রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্ম! উৎপন্ন হন, এই জগতের পালনের নিমিন্ত যাহার সন্বগুণ হইতে যজ্ঞফলদ তা 

এবং দ্বিজ ও ধর্মের রক্ষক বিষু, আর এই জগতের নাশের নিমিত্ত যাহার তমোগুণ দ্বার! রুদ্র 

আবিভূতি হন্--এই প্রকার যাহা হইতে জীবজগতে সর্বদা স্যষ্টি স্থিতি ও লয় হয় তিনি 
আগ্যপুকষ ॥ ৮ ॥ 

এককালীন গুণের অধিষ্ঠাতা সেই আঁছ্ঘপুরুষ পৃথক পৃথক হইয়াও সেই সেই গুণের 
অধিষ্ঠান নানা বলিয়ই প্রথমে রজোগুণ দ্বারা এই জগতের বিশেষ স্বগ্টিকার্ষে শতধৃতি (ব্রন্গা ) 

হইয়াছেন, সেই প্রকার সব্বগুণদ্বারা বিষুঃ_ইহাই বুঝিতে হইবে। এন্ুলে (শ্রীভাগবতে 
১১। ৪1 ৫ ক্লেরকে ) সব গুণের কথা বলা হয় নাই,_-তাহ।র অভি গ্রায় এই যে তাহার অর্থাৎ 

বিষ্ুর স্বরূপ অতিরোছিত বলিয়া তাহার ( সত্বগুণের ) উপচারের উল্লেখ অযুক্ত' | পালনকত 

বলিয়৷ তিনি ক্রতুপতি অর্থাৎ যজ্জের ফলদাত1। যজ্ঞরূপ অবতার লীলাবতাঁর মধ্যে 

শ্ীব্ষাকর্তৃক (শ্রীভাগবতে ) দ্বিতীয় স্কন্ধে পরিগণিত হৃইয়াছেন। দ্বিজগণের ধর্মসকলের সেতু 

৭ 
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অর্থেপালক। তমোগুণ ছারা এই জগতের বিনাশের নিমিত তিনি রুদ্র হইয়াছিলেন। এই 
প্রকারে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হুইয়া থাকে । 

তাৎপর্য__রজোগুণাদিতে ব্রহ্ধা প্রভৃতি আবিভূতি হন্-ইহাতে ব্রা গ্রভৃতি দেব যে 
&ঁ গুণাদির অধীন __এ প্রকার বুঝিতে হইবে না। কিন্তু তত্তৎ গুণের অধিষ্ঠাতারপে 
তাহারা প্রকাশ পান_ইহাই বুঝিতে হইবে। সব্বগুণের অধিষ্ঠাতা বিষ, রজোগুণের অধিষ্ঠাতা 

র্ধা ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতা রুদ্র--এই ব্রিবিধরূপে গ্রকাশ পাঁন। 
শ্রীভাগবতে ১১। ৪। ৫ শ্লোকে বলিলেন_রঞোগুণে ব্রহ্মা) আর তমোগুণে রুদ্র এবং 

বিষ শাসনকর্তা_ বিষ্ণুর উল্লেখগ্রসঙ্গে সত্বগুণের উল্লেখ নাই। তাহাতেই শ্রীসন্র্ভকার 
বলিলেন অতিরোহিত স্বরূপত্প্রযুক্ত সবগুণের সম্বন্ধ ধলা হয় নাই। আছ্ঘা পুরুষই রজোগুণে 
র্ধা, ও তমোগুণে রুদ্র হন্ অর্থাৎ তাহার স্বরূপের তিরোধান হয়। কিন্তু বিষ সংকল্পমাত্রেই 

সত্বগুণের পরিচালক । মুতরাং ব্রহ্গা ও রুদ্রের ন্যায় সত্বগুণের সম্বন্ধ তাহাতে নাই। রজোগুণে 
্মরূপে ও তষোগুণে রুদ্রকূপে প্রকাশিত হম্_আর সবগুণে বিষ্ু্রূপে (নিজ রূপেই) 
থাকেন। অতএব এখানে শ্পষ্টরূপে সত্বগুণে যে বিঞু--একথা বলা হয় নাই। 

প্রীসন্দর্ভকার বলিলেন যন্তরূপ যে অবতার তাহা শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্বন্ধে 

বণিত হইয়াছে । ইহাই বণিলেন; কিন্তু প্রমাণরূপে শ্লোকাদির উল্লেখ করেন নাই। 
শ্রীভাগবতের ২। ৭।২ গ্লোক এ স্থলে উল্লেখযোগ্য । যথা-_ 

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুষমান্ ছুষজ্ঞ 
আকৃতিহ্ন্থরমরানথ দরক্ষিণায়ণম্। 

লোকক্রয়স্ত মহৃতীমহরদ্ যদার্তিং 

্বায়ন্ত্ুবেন মনন] হরিরিত্যনুক্তঃ ॥ 

অর্থাৎ (ক্রঙ্গা শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন )- শ্রীভগবান্ বিষণ রুচিনামক গ্রজাপতির 
পত্বী আকৃতির গর্ভে সুযক্ঞ নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর নিজের পত্বী দক্ষিণার গর্ভে 

সুষম প্রভৃতি দেবগণকে উৎপন্ন করেন। এবং স্বয়ং ইন্ত্র হুইয়া ত্রিলোকের মহৎ ছুঃখ হরণ 
করিয়াছিলেন। যদ্দিও তাহার নাম স্ুযজ্ঞ ছিল, তথাপি পরে মাতামহ স্থায়ন্তব মন্ধু তাঁহার নাম 

(ছুঃখহরণ হেতু ) হরি বলিয়! নির্দেশ করিলেন। 

অঙ্গ ল্গঞ্ধাহদ্ুযাহবলাহানজহঃ মীঘখম ন্ি্িজীওগঁজা। অখা। 

লাঙকা হালিঘধ সা নহ্য অলিনবলঃ | 
 সজাহান্ সান্তমবন্ ঘন ঘন্সনিমধাজ | 
বনা লল্কা অমমনন জ নহীন্ব সজাহজঃ। 
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অঞ্ঃ ঘা ভাতা থা ইন্বত্য ই নথা। 
ন্দীঘিভহ ভা হর লহাংজ্কাহন্ধঃ || 

স্কবি। 
অন্ুবাদ--এস্থলে ব্রঙ্গা ও রুদ্রের যে অবতারের প্রস্তাব তাহা! মোক্ষধর্মে নির্ণীত 

আছে। যথা। 
“ছে পগ্মনেত্র ! বাঙ্গরাত্রির অর্থাৎ ব্রহ্মার প্ররিমিত রান্রির ক্ষয় হইলে সেই অমিততেজা 

পুরুষের প্রসন্নতা হেতু একটা পদ্ম প্রাদুভূততি হয়। তারপর তাহারই প্রসাদ হইতে জাত 

রমা উৎপন্ন হন। তারপর ব্রহ্মদিনের অবসানে কোপাদ্বিত সেই দেবের ললাট হইতে 
সংহার কত রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন ।, 

তাৎপর্য-ত্রঙ্ীর দিন ও রাত্রি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি--এই চতুযুগকে দিব্যযুগ বলে। 
একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি--এই চারিটী যুগ একাত্তর বার, অতিবাহিত 

হইতে যে সময় লাগে তাহাকে এক মন্বস্তর বলে--( এই প্রঙ্কার হইলে এক মন্বস্তরে ৭১টা 

সত্যযুগ, *৭১টী ত্রেতাধুগ, ৭১টা দ্বাপর ধুগ ও ৭১টা কলিবুগ বিদ্যমান )। একাত্তর চতুযুগ 

প্যস্ত এক মন্থর অধিকার । তাহাকেই এক মন্বন্তর বলে। এই প্রকার চৌদ্দ মনবস্তরে ব্রহ্মার 

একদিন। তাহ1 হইলে বরঙ্ধার একদিনের মধ্যে ৯৯৪টী সত্য যুগ, ৯৯৪টা ভ্রেতাধুগ, ৯৯৪টা 

দ্বাপর যুগ, ও ৯৯৪টী কলিধুগ আছে । দিনের সমান রাব্রি। | 
বিষুপুরাণের মতে এক হাজার সত্য, এক হাজার ত্রেতা, একহাজার দ্বাপর ও এক 

হাজার কলিযুগে ব্রঙ্জার একদিন। মন্বধ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮*** বৎসর । 

ব্রেতাধুগের পরিমাণ ১২৯৬০*০ বত্সর। দ্বাপর খ্ুুগের পরিমাণ ৮৬৪০** বৎসর ও কলিধুগের 

পরিমাণ ৪৩২***০ বৎসর। অতএব একদিব্য যুগের পরিমাণ হইলে মনুষ্যমানে ৪৩২*০০৯ 

বংসর। এইরূপে ব্রহ্ধার একদিনে মনুষ্যমানের ৪২৯৪*৮০০*০ বৎসর। বিষুপুরাণের মতে 

৪৩২০৬০৬৬৬৬০ বত্পর। 

শীনবি্সীহব্ নবীর হহযনী। 
নভীন্কঘর' অত হব বি্ঘুঃ 
সার্বীনিহব অয্গানমাজনূ। 
বক্িন্ বন বহমলধী নিধানা 

হষ' ক্ক্' বকা নহুলিন জীওযুন।॥। হনি। 

অন্কুবাদ-_্রীবিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে ( ভা. ৩. ৮. ১৬) তৃতীয় স্বস্ধে দৃষ্ট হয় যথা-_ 

যাহাতে জীবের তভোগ্য বস্তমকল নিহিত আছে, সেই লোকাত্মক পদ্দে গর্ভেদকশায়ী 
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বিষ্ুরূণী হইয়া! প্রবেশ করিয়াছেন | ধাহাকে স্বয়ন্তু বলিয়! মুনিগণ কীতর্ন করেন সেই 
বেদময় বিধাতা (ব্রহ্মা ) সেই পদ্ম স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন। 

তাৎপর্য্য-_এখানে ব্রহ্ধাকে বেদময় বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মা অধ্যয়ন ব্যতীত শ্বয়ং 
বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং জনক দুষ্ট না হওয়ায় তিনি স্বয়ন্তু। 

পূর্বকল্পের অস্তে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণেয় সহিত নিদ্রায় (স্বরূপাননাসমাধিতে ) একীভূত 

হইয়াছিলেন। নারায়ণ জাগরিত হইলে পাম্মকল্পে ব্রহ্মাও নারায়ণ হইতে পদ্মে অভিব্যক্ত 

হইলেন । 

অহ্যাখ:। ললতীল্কানন্ক' ঘনপ* জঘুলান্ আবমীন্যানধাঁন্ অনমাজ- 
ঘবীনি নধা খন্ষব্মাজানমূ। গীনাহাসঘআাভসঃ তৃক্ধঘ হন ন্িমগুলঘঃ অন্ 
হআথলভঘান্নযাঁমিনাই পানবীবিহান্ সন্ধরজান্তমযক্িনদঈল্ানীলিহান বাধ ভি, 

নব্িন্ সীনিজ্যানালভ্মজ্ঘিনী ঘর ঘ্বলঃ ভা" আনম লল্লাধূত্। 
জ্যিনদীন ঘৃহাইপতাবিনমা ভঃ। আনত জ্যিতাহধী হহিনিহিস্রিন্ংনি 
লা হতালাঘি। 11 1| ও। সীরনিতী লিমিমৃ। 

জানা ব্যাখা! যথা-_সর্বগুণ অর্থাৎ জীবের ভোগ্য অর্থপকলকে যে লোকাত্মক 
পঞ্প প্রকাশ করিতেছে--অর্থাৎ জীবের ভোগ্য স্বর্গনরকাদি প্রকাশ করে, যাহা 

হইতে পদ্ম জাত হইয়াছে সেই নারায়ণ নামক পুরুবই বিধুঃসংজ্ঞ।লাভ করিয়া স্থাপন ( পালন ) 
রূপ অস্তাথিত্ব নিমিত্তে গ্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রকষ্ট রূপে অবিলুপগ্তশক্তি রূপেই প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। পদ্মে প্রবেশ করাতে তাহার শক্তির কোন লোপ হয় নাই। এম্লে স্বার্থে 

ণিচ. প্রত্যয় । 

বিষণ সেই পদ্মে স্থিতিলাভ করিলে, অর্থাৎ পঞ্সে প্রবেশ করিলে পুনর্বার স্ষ্টির নিমিত্ত 

বয়ং বিষ্ুুই ব্রন্ধা হইলেন। যেহেতু স্থিত মৃত্তিকাদিরই ঘটাটিরূপে স্থষ্টি হয়। এই কারণে হরি, 
বিরিঞ্ি (ত্রঙ্গা ) ও হরসংজ্ঞা এখানে বণিত হুইয়াছে। 

ইহা শ্রীদ্রবিড়যোগীন্্র নিমিরাজকে বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ "আদাবভূচ্ছতধৃতী রজদ! 

এই শ্লোকটা ভা. ১১, ৪. ৫. শ্রেঁকে নিমিরাজের প্রতি শ্রীদ্রবিড়যোগীন্্রের উক্তি। 
তাৎপর্য--লৌকাত্মকপদ্ম বলিতে কি বুঝিব, তাহা এই শ্লোকের পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) 

বলিয়াছেন। এই বিশ্ব প্রলয়কালে পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল। গ্রীভগবান্ শ্রীনারায়ণ অনন্ত 
শয্যাতে সেই সময় স্বরূপানন্দ সমাধিরূপ নিদ্রতে শয়ন করেন্। তখন তাহার শরীরে দেব ও 
মনুষ্যাদির সুক্ষ শরীর বহিমু'খতাবে তাহাতেই বতমান থাকে। পুনরায় স্যষ্টির নিমিত্ত প্রীনারায়ণ 
কালরূপা শক্তিকে শিধুক্ত করেন। সৃষ্টির পূর্বেই দেবমন্ুস্যাদির নিজ নিজ কর্ণাস্থসারে সেই সকল 
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সঙ্্শরীরের (নিজ দেহ হইতে) নিাশনের ইচ্ছায় হুক্ম অর্থ নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল। 
জীবগণের অদৃষ্ট গ্রতিবোধক কাল অনুসারে ওই অর্থই পদ্মকোষ আকারে পরিণত হইল। 

ব্যাকরণে স্বার্থে ও প্রেরণার্থে ণিচ প্রতায় হয়। স্বার্থে পিচ, প্রত্যয়ে ধাতুর 
অর্থই প্রকাশ পায়। আর প্রেরণার্থে ণিচ প্রত্যয়ে প্রযোজ্য ও প্রযোজক-_এই ছুই কত 
থাকে। যেমন রাম শ্যামকে গ্রামে গমন করাইতেছে-_-(রামঃ শ্যামং গ্রামং গময়তি )-_ 
এখানে রাম প্রযোজক, ও শ্যাম গ্রযোজ্যকত, গমনার্থ ধাতুর যোগে প্রযোজ্য কতর্ণতে 

দ্বিতীয়! হইল। প্রাবীবিশখ_-এখানে প্রেরণার্থে ণিচ প্রত্যয় করিয়। লুউ.বিতক্তির প্রথম 
পুরুষের এক বচনের অর্থ হইতে বুঝা যাঁয় "অন্য কেহ প্রবেশ করাইয়াছিলেন+। কিন্ত 

এখানে তাহা নহে, কাঁরণ স্বার্থে ণিচ প্রত্যয় হওয়াতে বুঝ! গেল যে বিষণ নিজেই পদ্মে প্রবেশ 

করিয়াছেন, ইহার প্রযোজক কত আর কেই নাই। 
স্বয়ং বিষুই ব্রঙ্ধা! হইলেন-ইহ।ই বুঝাইবার জন্য শ্রীসন্দর্ভকীর বলিলেন যে স্থিত 

মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদি জন্মে; সুতরাং ঘটের সত্তা পুথক্ নহে, মুত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত 
হয়। তদ্রুপ বিষুই সথষ্ট্রকার্ধে ব্রহ্ষারূপে প্রকাশ পাইলেন, খিষু হইতে ব্রন্ধা পৃথক নহেন। 

শ্রীভাগবতে ১২২৩ শ্লোকে বণিত হইয়াছে এক পরম পুরুষই বিশ্বের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি) ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন.। হ্ষ্টিকার্ষে বরহ্ধ! 

পালনে হরি, লয়ে হর। 

সব" “যী না অনস্ক নিহিহাগ্ নিষ্তঃ অযস্আহী। দিঘানিনি | )। 
রন ্ব। যা হনধকিঘান্ সমী লক্মাহঘঃ ঘাহাঃ জল্যা যতটা । 

জল ননুখানাইঘাঁ জল্মলদূ। ২।।৭। নক্সা গীনত্মা | 

অনুবাদ-_এবং “যে এক (বৃক্ষ) আমি (ক্রঙ্গা) গিরিশ স্বয়ং কিন্তু (বিষুও) ইত্যাদি 

স্থলে ব্রিপাদ অর্থাৎ ব্রঙ্গা বিষু শিব সে বৃক্ষের স্কন্ধরূপে বিদ্ভমান ॥ ৯ ॥ 
যিনি এক, "ত্রিপাৎ অর্থাৎ তিন ব্রহ্গাদি পাদ অর্থাৎ, স্বন্ধ হইয়াছে যাঁহার-_ইছাই 

শ্রীধরগ্বামিপাঁদের টীকা। বৃক্ষরূপত্ব হেতু ইহাদের (ক্রদ্ধাদির) ক্বন্বত্ব বধিত হইল। এই 
প্লোকটা ব্রহ্মা! শ্রীতাগবতে ৩। ৯। ২৬ অঙ্কে গ্রীগন্তেদকশায়ীকে বলিয়াছিলেন। 

তাঁৎপর্য--প্রীমন্দর্তকাঁর এই গ্লোকটী সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোক 

না হইলে ইহার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি হয় না; তজ্জন্ত সম্পূর্ণ শ্লোক দেওয়া হইল-_ 
যো! বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভূঃ শ্বয়ঞ 

স্থিত্যৃন্তবপ্রলয়হেতৰ আত্মমূলম। 

ভিত্বা ব্রিপাদ ববুধ এক উরপ্ররোহ- 
স্তন্মৈে নমো ভাগবতে ভূবনজ্রমায় | ভা ৩। ৯। ২৬ 
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ত্রহ্ধা শ্রীগন্তে দিশারী ্রীনারায়ণের নাভিপন্ম হইতে অন্মগ্রহণ করিয়া আমি কে, 
কোথ! হইতে আসিলাম, কেনই বা আমার উৎপত্তি; ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। 
এই প্রকারে তাঁহার শতবৎসর অতীত হইল। তাহার পর নিজের অধিষ্ঠান পদে উপবিষ্ট 
হইয়া অন্তযুথ বৃত্তিদ্বার! নিঃশ্বাস অয় পূর্বক সমাধি অবলম্বনে স্থির হইয়া রহিলেন্। . শত 
বৎসরকাল সমাধি অবলম্বনে তাহার যোগ সুসম্প্ন হইল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও ধাহার 
দর্শন পান নাই তাহাকে হৃদয়মধ্যে মুণালের ন্তায় গৌরবর্ণ বিস্তীর্ণ নাগের শরীরশয্যায় 
শয়ান পরম. রমণীয় একটা পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ( গর্তেঠদকশায্ীকে ) স্ব 

করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী সেই স্তবের মধ্যে কথিত হইয়াছে । 
“হে তগবনূ, তুমি ভূবনাকার বৃক্ষ, এক তুমি স্বয়ং এই বৃক্ষের মূল রা এই 

বৃক্ষের মুল স্বরূপ! ষে প্রকৃতি, তাহার তুমি অধিষ্ঠান। এই মুলস্বরূপ! প্রকৃতিকে, সত্ব রজঃ 

তমোরূপ তিন গুণে বিভাগ করিয়া যথাক্রমে স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত আমি (ব্রহ্গা! ), 

শিব ও বিষু-_-আমাদের এই তিনজনকে তিনটীপাদ ( স্বন্ধ) স্বত্ধপে ধারণ করিয়া ত্রিপাদ্ হইয়া 
বৃদ্ধিশীল হইয়াছি। এই ভূবনাকার বৃক্ষের প্রত্যেক পাদে (ক্বন্ধে) মরিচী প্রসৃতি মুনি 

এবং মন্্গণ বহুশাখা ও প্রশাখারূপে বিগ্রমান। হে প্রভে।! ভূবনাকার বৃক্ষশ্বর্ূপ যে তুমি, 

তোমাকে নমস্কার । 

এক নারায়ণই যে ব্রন্ধা। বিষণ ও কুদ্ররূপে প্রকাশিত__এই গ্লোকে তাহাই ব্যক্ত 
হইল। 

বঘামানিমাঁনী যথা । 
নতমান' শিশ্ুন্বন' সাগামামলারিনা। 

নিলবল ভুনমূ তু, জমীছয সমনভঘঃ | 
অন্মেবীন্তুনিমন্মনবজিত্বিস্া্ষবীতাী;। 
লিনাসমালঘহাললাহাপদঘৰ' হস: | হআাহি || ৫০ || 

স্নলঃ। ৪ £। গীমিসষঃ | 

অম্থবাদ-_সেই সকল ব্রহ্গাদির আবির্ভাব যথা |--(শ্রীভাগবতে ৪1১/১৬-১৭ গ্লোকে 

শ্ীমৈত্রেয় খধি বিদ্বরকে বলিয়াছিলেন-ত্রঙ্গার আদেশে প্রজা স্ষ্টির নিমিত্ত অত্রি খবি কুল- 
পর্বতে শত. বৎসরকাঁপ ঈশ্বর তুলা পুত্র লাভের ইচ্ছায় এক পদে দণ্ডায়মান হইয়! তপন্তা 
করেন । )--এই প্রকার তপন্তা করিতে করিতে অব্রি খষির মস্তক হইতে অগ্নি বহির্গত হইল; 
প্রাণায়ামরূপ' কাষ্ঠদ্বারা সেই অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্লিত হুইয়া উঠিল। .সেই অগ্রিতে ব্রিভুবন 
দহ্মান অবলোকন করিয়া তিন জন প্রত অর্থাৎ ব্রহ্ধা বিষ ও রুদ্র অপ সরা, খুনি, গন্ধ, সিদ্ধ- 
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বিস্তাধর ও উরগগণ কতৃ্কি ধাহার যশ বিস্তৃত হইতেছে, সেই খধির ( অন্রির ) রম্থানে 

উপস্থিত হুইয়াছিলেন 1 ১০ ॥ 

্ মুনির অর্থাৎ অভ্রির। 

যযা স্বা। ূ 
অংহ্মআহহ হাজন্ সঘঘঃ অঙ্গমাজনী। 
নিনন্কঃ অমযৃষ্ীঘা লিত্বধীহীতব কী ম্থান্ || কআাহিহিনিহাজঃ | 1? | 
অঙ্গ সীনিত্দাঃ হ্যানস্ব ম্ীবীাহিন্ধ' ঘাঝীনতাবী সমত্যাভন- 

নিমিবক্কনিহলাধ' লল্ারঘহ্বগ ভুক্্নজ্ঞবীনি সজিতুঃ িদ্দুতীদ্ধনযা 
সলিতশ্। ভনঅ্নাদি ঘীহাত্নিনিজঘ নি নল্লামমতী ঘক্ঞাবী। হঈন- 
পলীঘঘৰঃ দ্ধনিহ্নিকত্রনধা কগ্ানিষ্ব হস আধাহঘানিমান বতইধীধিনি। ?০।। 
৫ে। সীঘৃদ্ধঃ। 

অনুবাদ__খথ শ্রীতভাগবতে ১০৮৯১ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশ্তক- 

দেবের উক্তি-“হে মহারাজ! সরস্বতী নদীতীরে খষিগণ যজ্ঞ করিতেছেন। তাহাদের বিতর্ক 

উপস্থিত হইল, যে ব্রন্ধা, বিষুণ শিব-এই তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ উক্ত ইতিহাস 
( এ বিষয়ে পর্য।লোচনীয় )|১১ || 

এন্থলে যে বিষ্ণুর স্থানের কথার উল্লেখ হুইল, (অর্থাৎ ভৃগু যে বিষ্লর স্থান বৈকুঠে 
গমন করিয়াছিলেন, ) সেই বিষ্ণুর স্থান ক্ষীরোদসমুদ্রাদি বুঝিতে হইবে | জগৎপালনের নিমিত্ত 

নিবেদন করার জঙ্য ব্রদ্াদিদেবগণ পুনঃ পুনঃ সেইস্থানে ( ঞ্ষীরসমুদ্রতীরে ) গমন করেন্। 
ইহ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রসিদ্ধি আছে। বিষুর বৃহৎ সহত্রনাম স্তোত্রে ক্ষীরান্ধিনিলয় 

(ক্ষীরসমুদ্র যাহার বাসস্থান )--এইরূপ বলিয়। বিষুর “ক্ষীরাব্িনিলয় নাম' তাহার ন[মগণন মধ্যে 

পঠিত হুইয়াছে। কোনস্থলে শ্বেতদ্বীপপতির অনিরুদ্ধ বলিয়া খ্যাতিও আছে, অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপপতিই 

যে অনিরুদ্ধ--এই প্রকার নির্দেশ আছে। সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে শ্বেতদ্বীপপতির সাক্ষাৎ 
আবির্ভাব যে অনিরুদ্ব--এই অপেক্ষাতেই শ্বেতদ্বীপপতিকে অনিরুদ্ধ বলে। 

. ভাৎপর্য-ইতিহাসু যথা--তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ-_ইহাই স্থির করিবার জন্য 
রহ্ধার পুত্র ভূগুকে ঞ্রেরণ করা হুইল। ভূপু ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া সন্বগ্ুণ. পরীক্ষার 
নিমিত্ত ব্রদ্ধাকে শুবপ্রণামাদি করিলেন না। তাহাতে ব্রদ্ধা তাহার প্রতি বুদ্ধ হইলেন; কিন্ত 

পুত্রের, গ্রতি ক্রোধ করা উচিত 'নহে-স্এই বিবেচনায় বরহ্ধা শান্ত হইলেন। তারপর তৃ 
&কলাসধাযে গমন কফরিলেন। মহেত্বর সামনে গাঁক্সোথান করিয়া ভ্রাতাঞে আলিঙ্গন করিলেন। 
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এখানে নব গু রাঙ্গার নিমিত্ত. ভৃগু মহাদেবকে উল্লাসগামী বলয় তিরঙ্কার 7 
তাহাতে মহাদেব অত্যস্ত তু হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবার ভু খল উদ্যত করিলেন 

দেবী ভগবতী মহাদেবের চরণে পতিতা হইয়া সাস্বনা দান করায় মহাদের শান্ত হইলেন ৷ তারপর 
তৃপ্ত বৈকুষ্ঠে গমন ক্রিলেন। সেম্থলে নারায়ণ লক্ষমীদেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ছিলেন। 
ভৃগু উপস্থিত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। নারায়ণ তৎক্ষণাৎ লন্্ীর সহিত 

গাত্রোখান করিয়া খধিকে প্রণাম করিয়া বপিলেন_আপনার আগমন আমরা জানিতে পারি 
নাই, আপনি এই "আসনে উপবেশন করুন, আমাকে ক্ষমা করুন্। আপনার পদচিহ্ন আমার 
বক্ষ-ম্থলে বিভূতিরূপে বিগ্ভমাণ থাকিল।--ভূগু নারায়ণের এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া যক্তস্থলে' 

আগমনপূর্বক খধিগণের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তথায় স্থির হইল যে ধাহার 

নিকট হইতে শাস্তি ও অভয় প্রবতিত হইয়া থাকে সেই বিষুই সর্ব/পেক্ষা শ্রে্ঠ। 

হ' ঘবাধপা। নল সিইল্যাহবাংনকযমঘি হজুতমূ। বা বান্যল দুঘনা। 
“কত হসহ্বম নি সন্ভুবঘ আাহী- | 
যু ঘংঃ তহঘ হন্ধ হহাত্য ঘন্। 
ব্যিআহয হযিন্বিহিক্রিংনিলঘাঃ 
গালি নগ নন্ত অব্ঘবনীন তা স্তন || 1৭ ।। ৃ 

ই যন্মঘি হক্ধ হয ঘহঃ ঘুমানহ্য বিপ্বজ ভ্যিতাহয, জিনিস 
ভমাধ' ই; অন্নাহিমিহু': ঘৃষন্ধ, ঘৃথন্ধ, বনবহ্ষিজানা জন হরিনিবিক্রিহবিনি 
ধা মিলা মী নন ইানিমননীতধ:। নধাঘি বল নম মর ঈগাঁনি সমাধ- 
কাদলীঘমন্দ্াঘালি থৃমদ্ধভালি জন্ববনীঃ অহ্নযতীঃ পীবিত্ঘীইন ভঃ। 
অযজসানঃ। তথ্যাদি নী হী উ্ননান হসহ্বদঘীপীবুজাভন্নীগদি ঘদাধ- 
ক্ধানা লানিভুরহা মবল্নি। নখীঘাগ্সিআমন উন্মাল মনবন্মঘি মামা ন মানস 

অ ফাতিবি কিল ঘহমাললায হাঘনিঅন্তুজল্যানাম্যাবীলন ঘংনাজল হব, মনি । 
নগ বস াধান্ ঘংদালান্ধাইআদন্ধায়ান। বজলান নাক্যাঁ ঈাঁজি ন,মনন্ীনি। 
অযাঘাধিহ্গাঘি গীমগ্ঘূ' উনমাল অক্নহ্য হালা অনীধস্ানা অথ ভ্তুহাঃ। 
বস নিজ্ধানবন তন" উনমান ' অব্বানুজাঘৰ ঘানমিনি। 'ছীনত্ আতিক 
হালদিনি বীকীদাধী জাধান্।। + :* *. 

দীস্থাযানিলি স্হিনত্ববন্ধ ঘা: | ৬৪ 

(এতে 
পা 
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_... অন্বাদ-_এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সেই স্থানে তিন দেবতার (ক্রদ্ধা, বিষ) ও শিবের ) 
তারতম্যও ম্পষ্টরূপে আছে। তাহা অন্ত্রের ছুই প্লোকে অর্থাৎ প্রীতাগবতের ১২২৩--২৪ 
প্লোকে বলিয়াছেন। (২৩ ক্লোক যথা)--যদিও এক পরম পুরুষ (গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় 
পুরুষ ) এই বিশ্বের স্থিতি (পালন ), স্থষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত সত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই প্রকৃতির 

গুত্রয়ে যুক্ত হুইয়া অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্রূপে তাহাদের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, বিরিঞি (ত্রঙ্ধা ) 
ও হর-_এই পৃথক্ পৃথক সংজ্ঞা! ধারণ করেন, তথাপি জীবের কল্যাণ সম্বতন্ হুরি হইতেই 

জুসম্পনন হইয় থাকে ॥ ১২ ্ 

(শ্রসন্দর্ভকার এই শ্লোকের ব্যাখা! করিতেছেন )--এস্থলে যদ্ধপি একই পরম পুরুষ 
এই বিশ্বের স্বষ্টিস্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত সেই সত্বাদি গুণযুক্ত ( অর্থাৎ) পৃথক সেই সেই গুণের 
অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, বিরিপ্িণ, হর-:এই তিন্ন সংজ্ঞা (নাম ) ধারণ করেন অর্থাৎ .সেই রূপে 
আবিভূর্তি হন তখাঁপি তাহাদের ( হুরিবিরিঞ্চিহরের ) মধ্যে শ্রেয়ঃসকল ( অর্থাৎ ) ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ ও তক্তি নামক শুতরূপ সকল সত্বতঙগ অর্থাৎ সব্বশক্তি প্রীবিষুধ হইতেই হয়। ইহার 
ভাব (তাৎপর্য) এই যে উপাধি দৃষ্টিতে সেই দুই জনকে অর্থাৎ ব্রহ্মা ও শিবকে সেবা করিলে, 

রজঃ ও তমোগুণের ঘোরতা| ও বিমুঢত্ব হেতু ধর্মার্থকাম সিদ্ধ হইলেও উহ! অত্যন্ত হুখগ্রদ হয় না; 
এবং উপাধি পরিত্যাগে সেবা করিলে অর্থাৎ রজন্তন ব্রঙ্গা ও তমন্তন্থ শিব।_এই রজস্তমঃ পরি- 
ত্যাগ করিয়া সেবা করিলে, সেবকের যদিও মোক্ষ হয় তথাপি তাহ! (মোক্ষ) সাক্ষাৎ ও শীত 
লাভ হয় না। কিন্ত ইনি পরযাত্মারহই কথঞ্চিৎ অংশ--এই প্রকার অনুসন্ধানের 

অত্যাস দ্বারা পরমাত্মা হইতেই মোক্ষ হয়। যেহেতু ব্রহ্মা ও শিবে পরমাত্মাকারে 
অগ্রকাশ। অতএব সেই ছুই (ব্রদ্ধা ও শিব) হইতে মঙ্গল সফল হুয় না। উপাধি দৃষ্টিতে বিষ্কে 
সেবা করিলে অর্থাৎ সত্বগুণযুক্ত বিষ্ণ--এই প্রকারে গুণযুক্ত বুদ্ধিতে সেবা করিলেও সন্বগুণের 
শান্ত্ব হেতু সেবকের ধর্ম, অর্থ, কাম, যোক্ষ সুখদ হয়। আবার নিষ্কামরূপে সেই (বিধ্ুকে ) 
সেবা করিলে “সত্ব হইতে জ্ঞান হয়” (গীতা ১৪1১৭ )--( এই উক্তিতে তাহার জ্ঞান )--এবং 
'দেছাদিব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান লাত্বিক'-_এই ( তাগবত ১১/২৫1২৩) উক্তি হেতু সাক্ষাৎ 
যোক্ষও হয়। | 

তাৎপর্য--্রসন্দর্ভকার বলিলেন উপাধি দৃষ্টিতে ব্রহ্ম! রুপ্রকে সেধা করিলে মোক্ষ হয় 
না--শাধারণ' ভেদ বা ধর্মকে উপাধি বলে। অর্থাৎ একই বস্ত অন্য ধর্মযুক্ত হইলে পৃথক্রূপে 

প্রতিভাত হয়, এবং যে ধর্মঘবারা পৃথক্ হয় ভাহাকে উপাধি বলে। 

 রজস্তমোগুণের ঘোরতা ও মৃঢত্ব বলিয়াছেন-_এবিষয় প্রীধরম্বামিপাঁদ প্ীভাগৰতে 
১০৮৮৫ প্লোকের টীকাতে বলিয়াছেন | 

গুণাঃ সন্বাদয়ঃ শাস্তঘোরমূঢাঃ শ্বভাবতঃ। 
সত্বাদি গুণশীস্ক, ঘোর ও মুস্বভার। 

ৰ 
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অর্থাৎ সবগুণ শান্ত, রজোগ্ডণ ঘোর, তমোগুণ যুঢ়। 

ঈশ্বরকৃষণ তত্বকোমুদীতে সব্বাদিগুণের শ্বভাব বর্ণনা! করিয়াছেন-_- 

সত্বং লঘু গ্রকাশকমিষ্টমুপষ্স্তকং চলঞ্চ রজঃ। 
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥ 

সত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব--গ্রকাশ শবে তেজ ও জ্ঞান উভয়ই জানিতে হইবে, রজো- 
গুণ উপষ্টস্তক শক্তিসাধ্য কার্য করে এবং সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া রাখে ও চল (ক্রিয়াশীল )) 
আর তমোগুণ গুরু, ইহাতেই তামস পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়। অন্ধকারের ন্যায় অন্য পদার্থ- 
আবরক। এই কারণে তামস লোকের ভ্ঞানশক্তি অস্পষ্ট থাকে। তৈলবরতাঁ (শল্তা )ও 
অগ্নিষুক্ত প্রদীপ যেমন অর্ধকারনাশ এবং আলোকদানে একমত, তন্মপ পরম্পর বিরোধী 
তিনটাগুণ স্ব স্ব কার্ষে একমত হুইয়] কার্য করে। 

সত্বতম্থ একমান্র বিষুঃর সেবাতেই ধর্মার্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি শুভফল প্রাপ্তি হয়। কিন্ত 
রজজ্তমন্তগ ্রন্ধা ও রূদ্রের সেবাতে ধর্মার্থ কাম হুইলেও ফলগ্রদ হয় না। কেননা রজোগুণের ঘোর 
বৃত্তি, আর তমোগুণের মুড় বৃত্তি। তবে কেহ যদদি-ব্রঙ্গা ও রুদ্র পরমাত্মার অংশ-_-এই বুদ্ধিতে 
সেবা করেন তাহ] হইলে যে মোক্ষ হয় তাহা বুঝিতে হইবে পরমাত্মার অনুসন্ধান বশতই মোক্ষ 
হইল, ব্রহ্মরুপ্রের সেবাতে মোক্ষ হয় নাই। 

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে রজস্তমোগুণযুক্ত ব্রহ্ম ও রুদ্রের সেবাতে শুভফল হয় 

না, সত্বগুণযুক্ত বিষুর সেবাতেই বা মোক্ষ হুইবে কেন, যেহেতু বিষুএও সত্বগ্ণযুক্ত। কিন্তু এ 

আপত্তি চলিতে পারে না। কারণ সত্বগুণের শান্তবৃত্তিহেতু সেবকের ধমকামাদি ধম-অর্থাদি সখ 

হইয়া থাকে। 

সত্বং রজন্তম এই শ্রীভাগবতের ১২২৩ শ্লোকে সত্বগুণযুক্ত বিষ, রজোগণযুক্ত বন্ধা, 
তমোগুণযু্ত রুদ্র বল! হইয়াছে । গুণযুক্ত বলায় তীহারা গুণের অধীন এ গ্রকার বুঝিতে 
হইবে না। হরি, বিরিঞ্চি, হর এ সকল গুণের নিয়ামক অর্থাৎ পরিচাঁলনকারী। তাহারা 
(বিষুত্রদ্গাদি ) যেতাবে গুণসকলকে পরিচালিত করেন, গুণসকল সেই ভাবেই পরিচালিত 

হয়। রজোগুণ ও তমোগুণের সংযোগসন্বদ্ধযোগে পুরুষ ব্রহ্মা ও রুদ্র হন, অতএব তীহারা 

সগুণ। শর সত্বগুণ সামীপ্যসন্বদ্ধযোগে সেই পুরুষই বিষু। হন, অতএব তিনি নিগুগ। কেহ 

কেহ বলেন ব্রহ্ম! ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্রে রঃ ও তমোগুণের পরিচালক। বিধু। সঙ্কল্পমাত্রে 

সন্বগুণের উপকারক। 

যোগ নিয়ায়কতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। 
_ অতঃ স তৈন”ধুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরন্তবং ॥ 

[ লতৃতাগবতামূতের গুণাবতার প্রকরণে কায়িকা ] 
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নিয়ামকতারপে গুণের সহিত সম্বন্ধকে যোগ বলে। দ্মতএব সেই পুরুষ কখনই 
গুণের সহিত মিলিত হুন না। বিশেষতঃ তন্মধ্যে ধিনি স্বয়ং প্রভুর স্বীয় অংশ বিষ, তিনি 
কোনপ্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না। | 

অন ভক্ জ্কান্। 
বন্যন্ধী মন্বঘাহীন মন্বঘাহাহ্থ নীষন্ধঃ । 

দীনক্যবঃ ঘঙ লঙ্কা বিত্পাই জলাননঃ || হনি। 

অঘাঘিঘহিবামন ₹ ঘগ্বনঃ ঘুাখা নক্ষিইনর মন্বনি নতম ঘহমাজ্সান্ধা- 

বজীন সন্ধাহানূ। বহমান গানিজ্পীইৰ ঈধালি ভ্ুযিনি। অন তত যন্ত্যাতাম- 
ঈহ্নবাযলীঘলমদনযা হিনহলী নঈহ' ল্.মঃ। 

 বন্বধি বাংরজ্মমিবদষিষ্তানমনঈীৰ অহিষ্তানা তত ঘংঃ ভু হন্ধ হইনি 
ঈহানমবান অঅদিবাঈহবাৰযম্। বখাঘি নত্য নঙ্গ বস জাঙাব্বাজাধাৎব- 

মইন সন্জাহীল বাংনচ্য' তনিলাংমঈনি বহচালামনাক। 

অনুবাদ--অতএব স্কন্দে উক্ত হইয়াছে--পরব্রঙ্গ সনাতন বিষুই ভবপাশঘার৷ বন্ধক, 
তৰপাশ হইতে মোচক, এবং মোক্ষপ্রদ | 

উপাধিপরিত্যাগে বিষুকে ভজন! করিলে মেবকের পঞ্চপুরুযার্থ তক্তিই হয়, যেহেতু 
তাহার পরমাত্মাকারেই প্রকাশ । 

বিষ হইতেই সর্বপ্রকার কল্যাণ হয়। এস্থলে তিনের (ত্রহ্ধা, বিধু) শিবের ) অতেদ 
বাক্যঘ্বারা উপজপ্মতি অর্থাৎ তিনের অতেদ্দশি জনসকল যে বিবাদ করে, সে বিষয়ে আমর! 
ইহাই বলি। 

ধ্ভপি অধিষ্ঠানগতই তারতমা, অধিষ্ঠাতা পরম পুরুষ একই অর্থাৎ একই পরমপুকুষ 

হরি বিরিষঞ্ি হরসংজ্ঞাধারণ করিয়াছেন ; কেবলমাত্র অধিষ্ঠানের (স্থানের সুরত, তমোগুণের ) 

পার্ঘক্য, অতএব ভেদের কোন সন্তাবনা নাই, নুতরাং অতেদ বাক্যই সত্য) তথাপি 

(তাহা হইলেও ) সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ ও অলাক্ষাৎ ভেদপ্রকাশদ্বার! তারতম্য ছুনির্বারই 

হইয়াছে অর্থাৎ ব্হ্ধা ও রুত্রে পরম পুরুষের অসাক্ষাৎ প্রকাশ, বিষুতে সাক্ষাৎ গ্রকাশ-_ইহ! 
্টাস্তসহ বলিয়াছেন। 



৫৬ প্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

তাৎপর্য-সন্বগ্ুণ হইলে বিষ্ণুর উপাধি সত্বগুণে জ্ঞান জন্মে, সেই সত্বগুণাংশ ত্যাগ 
করিয়া কেবল পরমাত্মরূপে বিষ্কে ভজন করিলে তক্তি লাভ হয়। 

ঘাযিন্বা্াফণী ধৃদহকানঘিজযীলযঃ। 
নমজহ হবহলহযান অব্ৰ* যহনঞাবহীনমূ॥ €২)। 

ঘাধিনান্সক্ ঘনববহীনান্নযান্ নন হব ঈবীন্যন্মগঃ আজান সন্ভমি- 

সন্ধাহ্যংহি ব্রাহতাঃ যল্পীধান্নধনন্কাস্তান্ব জন্ধাম্মারহীলানলষা ঘৃমজীামযঃ 

ঘুনাঘিবঘা বরীকক্মনাঘিবযনিমানাব্যবদূ। নজ্জাহ্ঘি ব্ঘমগিজীনযঃ জাধান 

নত্জেক্ষমানিমানাত্যহ্মূ। হু" দ্ধান্তজ্যানীযান্ জব্নযূণবিৃযানু বদজঃ অন্ধাম্াহ 

ঘুত্যানীয' কিছ্কিন্ অত্নবল্িতথিৰ' লী লকমব্হীনমূ। ঈবীন্ধন্ধমত্যানীবব্ 
অত্বন্তবাহিতাঃ ভুবঘতয সন্ধাহাঘ্াজং | বহয়িজ্যানীথ' জন্ৰ' অনু জামান. 

ব্বনমূ। আামাইৰ অচ্যম্যুকানিশীবা' ম্বানভভ্যমাবানন্ধজান। 
অনী লঙ্াহলযানুযীবজাধাদ্ৰ গীনিষ্যা। ভ জামাত্ৰ' জিত্ুমিনি মাঃ 

অন্ুবাদ-_ গ্রীভাগবতে ১। ২। ২৪ শ্লোকে দৃষ্টান্তের দ্বারা শৌনকার্দি খধিগণের নিকট 
স্গুণযুক্ত বিষ্ঞুর শেষঠত্ব শ্রীহ্ৃত বলিয়াছেন )-_পাধিব বিকার কাষ্ঠ হইতে ধুম শ্রেষ্ঠ, ত্রযীময় 
অগ্গি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ), তদপেক্ষা মত্বগুণ (শ্রেষ্ঠ )_ যেহেতু 
সব্বগুণ ব্রহ্মদর্শক। 

পািব (পৃথিবী সম্বন্বীয় কাষ্ঠ) হইতে কিন্তু ধূমের স্তাঁয় আগ্নেয় অংশ হইতে নহে, অর্থাৎ ধুম 
অগ্নি হইতে উিত হয়, তাহাতে অগ্নির অংশ থাকে, কাষ্ঠে তাহা! নাই। তাহা! অপেক্ষ। ( কাষ্ঠ 

অপেক্ষা) বেদোক্ত কমের সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি চলন) ও প্রকাশরহিত যে কাঠ অর্থাৎ য্জীয় মস্থৃনকাঠ 

তাহা হইতে অংশের দ্বারা অগ্নি মধ্বস্ধীয় বেদময় ধূম শ্রেষ্ঠ, কেননা পূর্বাপেক্ষায় ( কাষ্ঠ অপেক্ষায়) 
বেদোক্ত কর্মাধিক্র আবির্ভাবের আম্পদ এ ধুম হুইতেও স্বয়ং ব্রয়ীময় ( বেদময় ) পগ্ি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদোক্তি কর্মের আবির্ভাবের আম্পদ (স্থান)। (অর্থাৎ কাষ্ঠে বেদোক্ত কোন 

& ন্ত হচ্ছ ত্রধামাজান্ নল; শজামাত্জন্ত: ভীঘাঘিম্বাত্মালর ল কঈকমল্ নত্যুখক্ছনিসানুনাঁহৃদ' বিদ্রিন 

মারল দন্যানিতিনানন্ষা লন রঘা বিীদবলান্।-ন্তরিল ঢু অদিষ; দাও। 
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কর্মাধিক্যের আবির্ভাব নাই, কিস্কু অগ্নি হইতে উিত য্ভীয় ত্রয়ীময় স্বয়ং অগ্নি (আগ্নেয় অংশ 
নছে। সাক্ষাৎ বেদৌক্ত কর্মের আবির্ভাব স্থান ।)--এই প্রকার সব্বগ্ুণ হইতে দুরব্তা 
কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণ হুইতে ধ্মস্থানীয় কিঞিৎ সব্বগুণের সন্নিহিত রজোগুণ ব্রহ্ষদর্শক, অর্থাৎ 

বেদোক্ত কর্মস্থানীয় সেই সেই অবতারী পুরুষের প্রকাশের দ্বার। অগ্নিস্থানীয় যে মত্বগ্ুণ 
তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্গদর্শক (অর্থাৎ) সাক্ষাৎই (পরস্পর নহে) সম্যক প্রকার গুণ ও 

রূপের আবির্ভবদ্ধার-_যেহেতু (সত্বণ) শান্ত ও ম্বচ্ছন্বতাব। অতএব ব্রহ্ষাতে ও 

রুদ্রে (ব্রহ্মদর্শনের ) অগাক্ষা্য কিন্তু বিষুতে ব্রদ্মের সাক্ষাৎ দর্শনত্ব সিদ্ধ হইল-ইহাই 
তাখপর্য। 

তাৎপর্য-_পাঁধিব অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয় গ্রবৃত্তি ও প্রকীশরহিত যক্ীয় কান্ঠ হইতে ধুম 
শ্রেষ্ট, কেননা ধুমে প্রকাশশক্তি না থাকিলেও প্রবৃত্তি (চলন) শক্তি আছে। কাষ্ঠে চলনশক্তি 

ও প্রকাশশক্তি এই দুইয়েরই অভাব। আবার এ ধূম অপেক্ষা ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদোক্তযস্ঞাদিসাধক 
অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ অগ্নিতে চলনশক্তি ও প্রকাশশক্তি উভয়ই বিগ্যমান। (লয়াত্বুক ) তমোগুণ 
অপেক্ষা! (বিক্ষেপক ) রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সব্বগুণ শ্রেষ্ঠ _ কেননা সত্বগুণ সাক্গাৎ ব্রহ্গার্শক | 

কাষ্ঠ হইতে ধূমের শ্রেষ্ঠত্, তদপেক্ষা অগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝিতে হইবে তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং তদপেক্ষা সতবপ্তণ শ্রেষ্ঠ। অতএব তত্তদ্- 
গুপোপাধি হরি বিরিঞি হর প্রভৃতিরও বিশিষ্টতা। অর্থাৎ লয়াআ্বক তমোগুণোপাধি হর 

অপেক্ষা বিক্ষেপাত্বক রজোগুণোপাধি ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা গ্রকাশাঝ্বক সত্বগুণোপাধি হরির 

শ্রেষ্ঠত্ব । 

নধা তব সীনামনঘুাী | 

নঙনিজন্বীহ্বঘাতি গীতি নিঘঘীমাব্দন:। 

লঞ্কাজি লক্ধাবঃ ল হিনজ্নঃ হান জ্যিনঃ। 

দৃষমীন জ্যিনী ই্বীবিত্যুক্ষী লনারলঃ || হবি 

অন্ত! ্ মার্লহিনাঘামূ। 
মাজান্ বখাহমজন্ধউন্ত নিজ বল: 

বীর্য নিধন সন্ধহোঘি বুনন । 

ঙ্মা য হব লমব্যতবিখানক্বা 

মীষিল্বমানিতু্ধ' বম্' মলাদি || 



৫৮ প্রীভারতী ০. [হয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

ধীহ' যা হঘিষিদ্কাংবিহ্বঘযাযান 

অজাঘন নত ননঃ মৃঘমহির নী: | 
ঘঃহাম্থুনামঘি নধা অনুধনি জ্ধাহ্াত 

নীবিল্মাবিতুষত্ষমিনি। 

বীঘাভিবই হি হহ্াননংসংৃবি 
হ্রীঘাযৰ িগুনইনঅদানঘমা। 

যহ্বাহমান হি বিত্ঘুনযা নিমানি 

মাবিল্মিআাহি | 

অনুবাদ-_প্রীবামনপুরাণে তাহ] উক্ত হুই়াছে__ব্্গ! বিষুণ ও শিব-_-এই তিনটা মহাত্মা 
বিষ্ণুর রূপ ) সেই ঝি ব্র্াতে ব্রদ্ধরূপে ও শিবে শিবরূপে বিগ্ভমান থাকিয়াও বিষ্ুরূপী জনাদ'ন 
পৃথকৃরূপে অবস্থিত হইয়া! আছেন। 

বরদ্ধ সংহিতাতে (৫ম অ. ৪৯।৪৫।৪৬) গ্লোকে তাহ! উক্ত হইয়াছে । -প্রভাশালী হুর্য যেমন 

্বীয় প্রস্তর খণ্ড সমুছে (হূর্যকান্তমণি প্রভৃতিতে) কিঞ্চিৎ নিজ তেজঃ প্রকটিত করে অর্থাৎ প্রকটিত 
করিয়া! তদ্দ্বার! দাহ করে, সেই প্রকার যিনি ত্রন্ধাতে শ্বীয় হৃষ্টিশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া 
্রহ্ধাণ্ডে ব্যষ্টিচরনা করেন, আমি সেই আদিপুরষ গোবিন্দকে তঙ্জনা করি। [ত্রদ্মসংহিতা 

৫1৪৯ শ্লোক 1 

£8৫ শ্লোকে শিবের বর্ণনা ) বিকারবিশেষ (অন্ন) যোগে ছুগ্ধ যেমন দধি হয়ঃ 

কিন্ত এ দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কভু পৃথক নহে, কেবল ছুগ্ধের পরিণাম মাত্র; তত্রপ যিনি 
কার্যবশতঃ অর্থাৎ সংহারাদিকার্ধের নিমিত্ত শস্তুতা (শল্তুভাব) ধারণ করিয়া থাকেন সেই 

আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন! করি। 

(৪৬ শ্লোকে বিষুর বিষয় বর্ণন যথা--) যেমন প্রদীপের শিখা দশান্তর অর্থাৎ 

অন্যব্তিকে (শলতাকে ) লাত করিয়া পুর্বদীপের (মূল দীপের) ভ্তায় সম্যক্ প্রজলিত 
হুয় কিন্ত উভয় দীপেরই যে সমান ধর্ম»__তাহার অন্তথ! হয় না, তব্রপ যিনি (গর্ভোদকশারী ) 

বিষু্ূপে গ্রকাশ প্রাইতেছেন তিনিও তাহারই ( গোবিন্দের) সদৃশ এবং সেই আদি পুরুষ 
গোবি ঝাঁকে আমি ত্বজনা করি। | 



ল্যষ্ঠ, ১৩৪৭ | পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ ৫৯ 

তাৎপর্য-_-এস্বলে প্রীসন্দর্ভকার ব্রহ্ষসংছিতায় ৫1৪৯, ৪৫ ও ৪৬-.এই তিনটী প্লোক 
ধরিয়াছেন। তম্মধ্যে ভাম্বান্ যথাশ্বসকলেধু' এই শ্লোকটি ব্রদ্মার বিষয়। আর ৪৫ শ্লোক 
শভ,র, ও ৪৬ শ্লোক বিষ্ুর বিষয়ে বণিত হইয়াছে । এস্লে (৪৯ ফ্লোকে ) হুর্য ও হুর্যকান্তমণির 
সঙ্গে গোবিন৷ ও ব্রহ্মার উপমা! দেওয়৷ হইয়াছে | ইহাতে বুঝিতে হুইবে হূর্কান্তমণির দাহিক! 

শক্তি নাই, হৃর্ষের রশ্মি হূর্যকান্তমণিতে পতিত হইলে সে দাহ করে, সুতরাং হুর্যের কিরণেরই 
দাহিকাশক্তি। গোবিন হইয়াছেন ৃর্যস্থানীয়, আর ব্রহ্মা হইলেন সূর্যকান্তমণিস্থানীয়। হৃর্য যেমন 
হুর্যকাস্তমণির তেজঃ সঞ্চার করে, শ্রীগোবিনদও যোগ্যজীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন সেইরূপ । 
হুর্যতেজে তেজস্বী হইয়। হৃুর্যকান্তমণি যেমন দাহ করিতে পারে, তন্ত্র শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশ্ক্তি 

ধারণ করিয়া যোগ্যজীব ও ব্যষ্টি জীবের স্থষ্টি'করিয়। ব্রহ্মা নাম ধারণ করেন। 

তাহাই শ্রীচরিতামূতে ২২২৫৯ -২৬০ পয়ারে বণিত হইয়াছে। 

ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম। 

রজোগুণে বিভাবিত করি তাঁর মন ॥ 

গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি। 

ব্ষ্টি স্থ্টি করে কৃষ্ণ বরহ্ষারূপ ধরি ॥ 

কোনকল্পে যদি যোগ্যজীব না পাওয়৷ যায়, সেই কল্পে ভগবান নিজেরই অংশে ব্রহ্ধা 

হুইরা ব্যঠি জীবের স্থ্টি করেন। 

কোনকল্ে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়। 

আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্ম হয় ॥ 

চৈতন্তচরিতামুত ২২২৬১ পয়ার। 

অতএব ব্রা ছুইগ্রকার-_জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। কোনও জীব ব্ন্জা হইলে 
তাহাকে জীবকোটী, আর ভগবান নিজ অংশে ব্রহ্মা হইলে তাহাকে ঈশ্বরকোটি 

বলে। 

পরবর্তী এই গ্লোকে কার্ষকারণ ভাবমাত্রের প্রকাশ হইল। দধির কারণ ছুষ্ধ, 
দধি হইল ছুগ্ধের কার্য) তদ্রপ গ্রীগোবিন্দ হইলেন শস্তুর কারণ, শস্তু হইলেন তাহার কার্ধ।, 

প্রকৃত পক্ষে শিব ও গোবিদ এক নহেন। শিব গুণসংবৃত, গোবিন। নিণ্ড। এখানে উপম। 

দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ছৃগ্ধ অল্লাদি যোগে যেমন দধি হইতে পারে, কিন্ত দধি আর" নিজের 

কারণ (ছৃ্জ) হইতে পারেন! ? তন্্রপ গোবিগা হইতে শিব, কিন্তু সেই শিব আর গোবিদ হইতে 

পারেন না। 



৬০. প্রীভারতী ২য় বর্ম, ১০ম সংখ্যা 

. শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে ২। ২৭। ২২-৬৪ পয়াত্ধ-_ 
নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গকরি । 

সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি ॥ 

মায়াসঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ। 

জীবতত্ব নহে নহে কৃষ্ণের শ্বরূপ ॥ 

দুগ্ধ যেন অশ্নযোগে দধি রূপ ধরে। 

ুগ্ধান্তর বস্ত নহে ছুদ্ধ হইতে নারে ॥ 
শিবমায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ। 

একত্রে দীপের শিখা অন্য সলিতার সহিত মিলিত হইলে পূর্ব দীপের স্তায় দাহাদি- 

কার্য উভয় দীপের সমান ধর্ম। কিন্ত দ্বিতীয় দ্বীপের কারণ প্রথম দীপ। এই উপমাদারা বুঝিতে 

হইবে যে শ্রীগোবিদ হইতে বিঞুর প্রকাশ, গোবিন্দ অংশী এবং বিষু। অংশ। মায়ার অতীত 

তত্বাংশে গ্রীগোবিনের শ্বরূপ-ধশ্্যাদি যেমন মায়াতীত, প্রবিষুর স্বরূপ ও পরশ্বর্যাদিও মায়াতীত। 

কিন্তু এরখর্য-মাধূর্যাদির প্রকাশ গ্রীবিষণ অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দে অনেক বেশী। 

গ্রঠৈতন্তচরিতামূতে ২২০ পরিচ্ছেদে যথা-- 

মীয়াতীত গুণাতীত বিষু পরমেশ ॥ ২৬৫। 
পাঁলনার্থ ্বাংশ বিষ্ুরূপে অবতার । 

* সত্বগুণ দরষ্টা, তাতে গুণমায়াসার ॥ ২৬৬ ॥ 

স্বরূপ শ্ব্য পূর্ণ কৃষ্ণ সমপ্রায়। 
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহে। অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ২৬৭ ॥ 

নন্ব হঘিজ্ঘাল্বল নিক্কাহিলমাযানি নহ্য গনিত হাহ্ছ্দুজমাহিনি 

ল্যাধন হত: ঘত্িনজানূ। যখীত_“ঘন ভর্যাহানযা নিস বি ািস্নান 
কলি । হঘালাসধণ ত নগর ভজ্যব) ভুহেন্ধানত্যানীবি ললীঘামী অযযহ্যৰ 

নহ্য স্্িদ্রিবসন্াম্বঃ। ব্ষিত্যানীবি হাজুদাধী জীরহ্যানীযহয ল লাহাঘি 

স্ধা্ঃ। হালহত্যানীধ নিষ্ত্ঘাশী ই ঘুগ হব সক্কাহা হবি। 101৭ 

শীভুনঃ। ূ 
অন্থবাদ-_দধিধৃষটান্তঘারা তাহার ( গোবিম্লোর ) বিকারিত্ব আসেন|। যেহেতু “শ্রুতির 

শবাসুলত হেতু (এই বেছাস্ত দর্শনের ২১1২৭ সৃত্ত্বারা)--পুমঃপুনঃ সেই দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 



আষাঢ়, ১৩৪৭ ] রা পরমাত্ব-সন্দর্ডঃ ৬১ 

অন্ুবাদ--এ বিষয়ে (শ্রীভাগবতে ১০1৭৮১৫ গ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে-_শ্রুতিগণ 
বলিয়াছেন--যেমন বিকৃত ঘটাদির মৃত্তিকাঁতে উদয় (প্রকট) ও অন্ত, তদ্রুপ অবিকৃত 

র্ধ হইতে এই বিক্কৃত বিশ্বের উদয় ও অস্ত। 
(ক্রহ্-সংহিতার কথিত হৃর্য, দুগ্ধ ও দীপ এই) তিনটা দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহাই বুঝ! গেল 

যে হূর্ধকান্তমণি স্থানীয় ব্রদ্োপাধিতে সুর্যের স্তায় কিঞ্ৎ প্রকাশ, কিন্তু দধিস্থানীয় শত্ৃ- 
উপাধিতে ছুদ্ধস্ানীয় তগবানের সেরূপ একাশ নাই, কিন্ত দশান্তর-( অন্ত শলত]) স্থানীয় বিষু- 
উপাধিতে. ভগবানের পূর্ণ গ্রকাশ বুঝিতে হইবে। শ্ভাগবতে ১২২৪ পাধিবাদ্দারুণোধূমঃ_ 
এই গ্লোকটী শ্রীস্ত বলিয়াছেন। 

তাৎপর্য-_ক্ষীর দধি হয়-_-এই কথা বলাতে ছৃগ্ের বিকার যেমন দধি, তক্রপ গোবিন্বই 
ব্ঙ্মতা৷ ও শস্তৃত] গ্রাপ্ত হন বলাতে গোখিনোর বিকার ব্রহ্মা ও শস্তু এ প্রকার বুঝিতে হইবে ন1। 
তজ্জন্য শ্রীসন্দর্ভকার বেদান্ত-দর্শনের “শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ' এই হ্ৃত্রের উল্লেখ করিয়া বিকারিত্ব 

দোষ খণ্ডন করিলেন। এই সৃত্রের মর্মার্থ এই--প্রদ্দ জগতের উপদান কারণ যেমন ঘটের 
উপাদান কারণ মৃত্তিকা। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও তাহাতে বিকারিত্ব হয় 
না? কেননা শ্রুতি প্রমাণ হেতু শন্দই ইহার মূল। অ্রদ্দপদার্থ সমস্ত পদার্থ হইতে বিজাতীয়, 

একমাত্র শব্দ-গ্রমাণগমা, সুতরাং শন্দগম্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র গ্রমাণ। অতএব শ্রুতিকথিত 

বরন্মের বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধবিরুদ্ধ নহে। তিনি জগতের বা রঙ্গাদির কারণ হুইয়াও অবিক্ৃতভাবে 

স্বস্ব-রূপে বিদ্যমান আছেন। 

ছুদ্ধের বিকার দির দৃষটান্তান্নসারে গে|বিন্দের বিকারিত্ব আমিতে পারেনা । কারণ 

গোবিন্দের বিষয় সামান্যতঃ দৃষ্ট নিয়মানসারে নিধ্রিত হয় না, অচিস্ত্যশক্তিতে তিনি ত্রহ্ধাদির 

কারণ হইয়াও অবিকৃত থাকেন। 
এখানে সর্বাংশে উপমা নহে, কেবল উদয় ও নাশ সম্বন্ধে উপমা । চন্দ্রের ন্যায় 

মুখ বলিলে চন্ত্র যেমন আকাশে থাকে মুখও তেম্মি আকাশে থাকিৰে এবং গোলাকার 

হইবে-__তাহা! বুঝায় না, চন্দ্র দেখিলে যেমন আনন হয় মুণ দেখিলেও সেই প্রকার আনন্দ হয় 
এই আনন্দাংশে উপমা । এখানেও বিকার প্রাপ্ত মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদির উৎপৃত্তি হয়, 

ও তাহাতে লয় হয়। কিন্তু ব্রদ্মের কোন বিকার হয় না অথচ তাহা! হইতে এই বিরত বিশ্বের 
উৎপত্তি ও নাশ হয়। অচিন্ত্য শক্তিতে ব্রদ্ধ অবিকৃতভাবেই থাকেন। 

হন্মনাহ প্রিমিঃ। 
হিৰঃ হাক্তিতুনঃ হাস্মন্নিভিত্বী ঘৃজলন্নঃ। 

বন্ধাহিন্বঅবগ্ নামঅহন্বত্' গিখা || 
ননী ঘিক্ষাহা অমন্বন্ ঘীতৃহ্বানীত্তু কিগ্রন। 

ওযাখামন্ দিনা অনাজামহ্তুন মবিমূ॥। 



৬২ স্রীভারতী [২য় বর্ম, ১১শ সংখ্য। 

ইবিষ্ি লিভুগঃ আাঙান সহঃ সন্ধুবঃ ঘহঃ। | 
অ অনবত্যযর্া ৰ মসল্িতশী মইন 1৪ ॥ 

হাপ্বজ্ঞকিভ্বনঃ সযমনহ্বাবলিতমিন হানা ঘ্জলাজযান্ত্থপদ্নিক্ঘী- 

ঘাষিনা ভুন্ধঃ, ঘ্লীম জনি গিল্তিত্রী ঘুজসঘীঘাদিঃ সন্ধইথথ অজিত জ; 
নরনশ্র। নত বমতঘাশিলদন নহ্য গুন, ্ ধখ বন্বত্ঘাশিম' বঙগা ঈন্ধাবিক্ 
হনি। অই" অহনক্ৰ' ছি বর উগ দিপা । জন বহদিষ্তাবঅযঃ। ভুক্ঘনযা 
নাহবাঁ লামান্যহুযুতনুঘ* শীতানগা জার হবিঅধঃ। ববংবল মনব্বনুসনিনিষি- 
কআাছিষ্টিনারক্নান ঘীতৃ্ নিন্ধাহা য অমন, অর্দীত নিত নখ অন্বালা 
বিধুর্নীনা জ্নল্থি ন্দিত্বনল তথাঘান্বন্ নন্ূঘাশিন্ধবরল নন্তঘালীনা বনি" সার 

দত ভমব। হিসবিতী ইনী আা। হিঘ্ সন্ভবিঘঘাঘিৰঃ অহরহ: 

অন্ন নিয় আী$ঘি স্ুনজিভিতবাতিক্ষমিনি মানঃ| অঙ ইন: জাজাহ্ন ভু 
ইম্বং নন্ত সবিবিয্ননবঘাননঅধ:। 

অন্ুবাদ--এই প্রকারই তিন ্নোকের দ্বারা (শ্রীতাগবতে ১০৮৮৩, ৪, ৫ শ্লোক দ্বারা 
প্রীপ্তকদেব ) বলিয়াছেন। “শিব সর্বদা শক্তিযুক্ত, ক্রিলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে 

গুণত্রয়ের উপাধিধুক্ত এবং গুণমংবৃত অর্থাৎ তিনগুণের (সত্বরজস্তমের ) দ্বারা (দুর হইতে) 
সম্যক্রূপে বৃত। যেহেতু বৈকারিক (সাত্বিক ) তৈজস (রাজসিক ) ও তামসিক--এই ত্রিবিধ 
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া তিনি ব্রিলিঙ্গ | 

ত/হা হইতে ( অর্থাৎ ভগবানের গ্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত অহংতত্ব হইতে ) চক্ষুঃ, কর্ণ, 

নাসিকা, জিহবা, ত্বক্--এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ-_-এই পঞ্চ কর্মেন্দরিয়; 

ক্ষিত্যপ২তেজ, মরুৎ, ব্যোম-_-এই পর্চভূত ও মন-_-এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে 
যেকোন বিকারোপাঁধিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা যে দেবতাসকল আছেন তাহাদের 

কাহাকেও ভজন করিলে সকল বিভূতির ( উপাধির অনুরূপ ) গতি (ফল) প্রাপ্ত হয়। 

শ্রীহরি সাক্ষাৎ নিগুণ (মায়িকগুণম্পর্শৃন্ ) পুরুষ (পরমেশ্বর ), প্রকৃতির (মায়ার) 
অতীত সর্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী--তাহাকে ভজন করিলে নিগুণ হওয়। যায় ॥ ১৪ 

শরীসন্দর্তকার প্রথমতঃ দুইটা গ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন)--শিব শঙ্বচ্ছক্তিযুত প্রথমতঃ 
নিত্য গুণসাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতিরপ উপাধি দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে যখন সত্ব, রজঃ, 
তম়ঃ£--এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা থাকে তখনও শিব সেই সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতিরই উপাধির 

সহিত যুল্তী থাকেন। (দ্বিতীয়তঃ) গণ-ক্ষোত হইলে ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ গুণ্ত্রয়োপাঁধিক অর্থাৎ যে 



আধাঢ়, ১৩৪৭ ] পরমাত-সন্দর্ভঃ ৬৩ 

সময়ে পুরুষের শক্তিতে প্রক্কৃতির গুণক্ষোত হয় সেই সময় গুণত্রয়-উপাধিযুক্ত হইয়া ত্রিলিঙ্ 
হন্। গুপত্রয়োপাধির প্রকটনে বিগ্তমান সেই সকল গুণদ্বারা তিনি সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছন্ন হয়েন্। 

(আশঙ্কা করিতেছেন ) আচ্ছা! শিবের তম-উপাধিত্ই শুনা যায়, কেমন করিয়া 
সেই সেই উপাধিধুক্ত, অর্থাৎ সত্ব রজঃ তমঃ--এই তিন গুণের সহিত যুক্ত হন? সেই বিষয় 

বলিতেছেন, “ৰকারিক' ইত্যাদি-_-এই বাক্যদ্বারা অহঙ্কারতত্ব মেই সেই রূপে তিন প্রকার; 
অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তাঁমসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শিব। অন্ত গুণদ্ধয় 

মুখ্যরূপে তাহাতে নাই, গৌণরূপে আছে। অতএব শ্্রীভগবানের প্রতিনিধিবূপে অধিষ্ঠিত 

সেই অহংতত্ব হইতে যে ষোড়শ বিকার (ইন্দ্রিয়াদি ) উদ্ভব হইয়াছে, এই বিকারসকলের 
মধ্যে সকল বিভূতির সম্বন্ধে কাহাকেও ভজনা করিলে অর্থাৎ সেই সেই উপাধিত্বরূপে 
তাহাকে উপাসন1 করিলে গতি অর্থাৎ প্রাপ্যফল লাভ হয়। হিশব্ষের অর্থ প্রপিদ্ধি 

বা হেতু। 
হরি কিন্তু প্রক্কৃতির উপাধি হইতে অতীত--তাহার ধর্মনকলের দ্বারা অল্প 

অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম তাহাকে ম্পর্ণ করে না। অঙএব যিনি নিগুণ তাহার ক্রিলিঙগতাদি 

হইর্তে পাঁরে না। এবিষয়ে হেতু এই যে তিনি সাক্ষাৎই পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর, কিন প্রতিবিস্বের 
ন্যায় ব্যবধান দ্বারা (ঈশ্বর) নহেন। 

তাঁৎপর্য--শ্রীভীগবতে ১০৮৮১ শ্লোকে মহ1র।জ পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন যে ভোগ- 

ত্যাগী শিবকে ভজন করিলে লোকে ভোগশালী (ধনী) হয়। আর লক্মীপতি হরির তঙ্জনে 
তাহ! হয় না--ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে শিব গুণময়, সম্পৎসকলও 
ত্রিগুণময় ) অতএব শিবের তজনে লোকের মম্পতগ্রাপ্তি হইয়া থাকে । [ তা ১০. ৮৮ ৪ জ্রষটব্য ] 

তা. ১০.৮৮-৫ গ্লোকে শ্রীশিব অপেক্ষ। শ্রীহরির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপ।দিত হইপ। শিব মায়া 

গুণধুজ, শ্রীহরি নিগুণ অর্থাৎ মায়িক গুণের ম্পর্শমাত্র তাহাতে নাই। শিখ মায়োপাধিযুক্ত, 
শ্রীহরি মায়াতীত, শ্রীহরি সাক্ষাৎ ঈশ্বন, গ্রীশিব শ্রীইরির অবতার বলিয়া পরষ্পরাক্রমে ঈশ্বর, 
শ্রিহরি সর্বদর্শা (শিবাদিরও দ্রষ্। ), শ্রীহরি গুণপপর্ণশূন্থহেতু উদ।মীণভাবে সর্বসাক্ষী, অতএব 
শ্রহরির তজনে গুণোপাধি দুরে যায়| 

ইন্তিয়াদিবিকার সকলের এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাহাদের 

মধ্যে এক এক জনকে ভজন কাঁরলে সেই সেই ফল লাভ হয়। 

প্রতিবিষ্ব যাঁহাতে পতিত হয় তাহার গুণ গ্রতিবিদ্বে গ্রকাশ পায়; যেমন 

মলিন জলে হৃুর্ষের প্রতিবিধ পতিত হইলে জলের ব্যবধান হেতু গ্রতিবিষ্ও মলিন 

হয়। হরি সম্বন্ধে তাহা নহে। আকাশস্থ হুর্যবিদ্ব জলে পতিত হুইলে জলের মলিনতার 

জন্ত উহ! সম্যক্ প্রকাশ পায় না, কিন্তু আকাশস্থ হ্্য সর্বদ!ই একরূপে প্রকাশ পান--তদ্ত্রপ 

ক্ষরুদ্রাদিগুণযোগ হেতু সম্পূর্ণ ঈশ্বর নহেন, বরং বিষুই রজস্তমৌগ্ড1 যোগে ব্রহ্ধ! ও ক্র 

সুতরাং -বিষ্কুই পরমেশ্বর । 



৬৪ শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১১শ সংখা 

শ্রীধরস্বামিপাদ “হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ” এই শ্রীতভাগবতের ১০৮৮৫ গ্লোকের টাকায় 

বিশ্বগ্রতিবিদ্ব সম্বদ্ধে আলোচন! করিয়াছেন। 

বস্তনো গুণসন্বন্ধে রূপদ্বয়মিহেষ্যতে | 

তদ্র্মাযোগযো গাত্যাং বিশ্ববৎ প্রতিবিদ্ববৎ ॥ 
গুণাঃ সত্বাদয়ঃ শান্তিঘোরমুঢ়াঃ স্বভাবতঃ। 

বিষু্রন্ষশিবানাঞ্চ গুণয়ন্ত-্বপ্রপিণাম্॥ 

নাতিতেদে! ভবেদ ভেদে গুণধর্মেরিহাংশতঃ। 

সন্বন্ শাস্ত্যা নো! জাতু বিষ্যোবিক্ষেপমূঢ়তা ॥ 
রজস্তমোগুণাত্যান্ত ভবেতাং ব্রহ্গরুদ্রয়োঃ। 

গুণোপনমর্দতো ভূয়ন্তদংশানাঞ্চ ভিন্নতা] ॥ 

অতঃ সমগ্রসতন্ত বিষ্ঞোর্মেক্ষকরী মতিঃ। 

অংশতো ভূতিহেতুশ্চ তথানন্দময়ী স্বতঃ ॥ 
ংশতস্তারতম্যেন ব্রহ্গরুদ্রীদিসেবিনাম্ । 

বিভূতয়ো ভবস্ত্যেব শনৈর্মোক্ষোহগ্যনংশতঃ ॥ 

ইদমেবাতিপ্রেত্য তত্র তত্রোচ্যতে 
শ্রেয়াংমি তত্র খলু সন্থতনোনৃপাং স্যুরিতি। 

বস্তর গুণসন্বন্ধ এইস্থলে হইতেছে ছুইরূপ। তাহার (গুণের) ধর্ষের অযোগ, ও 

যোগ এই ছুই প্রকার বিষ্ব ও প্রতিবিষ্বের হ্যায় অর্থাৎ বিষ্বে সেই ধর্মে অযোগ আর 
প্রতিবিদ্বে সেই ধর্মের যোগ--তদ্রপ সত্ব, রজন্তমঃ এই তিনটা গুণ স্বভাবতঃ শান্ত ঘোর ও মুঢ 
অর্থাৎ সত্বগুণ শান্ত, রজোগুণ ঘোর, আর তমোগুণ মুটদ্বতাব। গণের নিয়স্তাস্বরূপ বিষ ব্রহ্মা ও 

শিখের অত্যন্ত তেদ নাই, কিন্ব গুণবর্মের দ্বারা অংশঙেদ। মত্বগুণ শান্ত, সুতরাং সব্ব- 

তম্থুতে বিক্ষেপমুঢ়ুতা কখনই নাই। রজজ্তমেগুণে ব্রন্ধা ও রপ্রের বিক্ষেপে ও মুঢ়তা 
আছে। গুণের উপমর্দে পুনর্বার বিঞুর অংশসকলের তিন্নতা। অর্থাৎ যদিও বিষণ ব্রহ্মা ও 

রুদ্র একই--তাহাদের কোন ভেদ নাই, তথাপি গুণের উপমর্দ হেতু ( তারতম্যহেতু) 
তাহার (বিষ্ণুর) অংশসকলের হিন্নত। অতএব সম্পুর্ণ মন্বপগুণ বিষ্ণুর মতি মোক্ষকরী। 

অংশ হইতে ভূতির কারণ হয়, স্বয়ং বিষণ হইতে আনন্দময়ী (মতি) হয়। অংশের 
তারতম্য হেতু ব্রন্ধা ও কুদ্রাদি মেবকগণের বিভূতিঘকল ক্রমেই হয়। অংশহীন (অংশী) 
বিষ্ণু হইতে মোক্ষ হুয়ই। 

এই অভিপ্রায়েই সেই সেইস্থানে (ভাঁগবতে ১২২৩ শ্লেরকে ) কথিত হইয়াছে সত্ত- 
তম বিষুণ হইতে মনুষ্যগণের মঙ্গলসকল হয় ইতি | 

অনী “বিানিঘ মম নন” ভাবি বনত্বীঘাবালান উউলঘিত অন্ন- 
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হাতিতগনতামঘি স ধামাঈঘীঘন্ধাবিবাহিলিমানঃ। অহন জলঘাঁ হিলক্জা- 
হীনা থান জান বখাধুনঃ জন্ তলা অহাহিজাধ্ী মন্রনি। অবত্ব 
নলন্িঘ শী মন ঘ্ানীবদ্ধতমান, মনননীনি। $০ | ৫৫। গীঘৃক্ধ;। 

অনুবাদ--অতএব ( শ্রীভাগবতে ১১১১৩ শ্রোকে শ্রীতগবান্ বলিয়।ছেন )-( হে 

উদ্ধব)! বিদ্যা ও অবিদ্ভা আমার তন্থ (শক্তি)। ইহার গ্তায় কোথাও মব্শক্তিতও শোনা 
যাঁয়,তাহার তাৎপর্য -দৃষ্টিমাত্র তাহার (সবশক্তির ) উপকারক। অতএব শিব ও ব্রঙ্গ।দি 

সকলের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান যাহা হইতে হয় সেই প্রকার উপদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তাহাদের মাক্ষী 

হন্। অতএব তাহাকে (হরিকে ) তঙ্সন করিয়া নিণুণ হয় (অর্থাৎ) গুণাতীত-ফলভাগী 

হয়। এই শ্লোক শ্রীভাগবতে ১০। ৮৮ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। 
তাৎপর্য-_হুরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ-_এই শ্লোকের শেবার্দে আছে “স সর্বদৃপ্ডপদ্রঠা তং 

তজন্লিগ্তণো ভবেৎ” _- 

* প্রীসন্দর্ভকাঁর ইহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন--। 

ব্রক্৷ার রজোগুণ এবং শিবের তমোগুণের ভ্াায় বিঝুর মন্তগুণ শুনা যাঁয়। মুৃতরাং 
বিষণ নিগুণ কিসে হইলেন-এই আশঙ্কার সমাধান করিঙেছেন_প্রেক্ষামাবেণোপ- 

কারিহ্াৎ” অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রে সন্বগুণের উপকাঁরক কিন্তু বিষ সবগ্ুণের অধীন নহেন। 

পাঁলনার্৫থ স্বাংশ বিষুূপে অবতার। 

সবগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণমায়া পার ॥ 

[ চৈ. চ. ২. ২০, ২৬৬ ] 

অন্ধ গীল্গিত্থীইন্স ঘমেঘুফধজ জাম্মাহমীকিদান। 
্লামি লিঘুকীগ্' ইহা হলি বনুহাঃ 

বিশ্ব ঘুর ঘহ্বানি লিহাকিগৃঙ্কু॥| 1৭ || 

অহ লল্লা। 
সুনিপ্বাঙ্গ লগা সলনি, জ ভগ নিভাঘঘনি। জীস্জুন্যন্িব্ষ 

হনব হিঃ ঘহঃ ঘংমানন্ কৰি মহীঘলিত্বহি। ২ ||? 1 সীল্গজা গীলাহম। 

অন্ুবাদ--অতএব শ্রী/বিষুরই পরমপুরুষের পহিত অভেদোক্তি (শ্রীতাগবতে ২1৬৩০ 

প্রোকে শ্রীত্রঙ্গা শ্রীনারদকে ) বলিয়াছেন-- 

তাহারই নিয়োগে আমি এই বিশ্বের স্থষ্টি করি, রদ্রও তাহার অধীন হইয়া এই বিশ্বের 
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সংহার করেন। তিনি পুরুষরূপে (বিষুরূপে ) ব্রিগুণ মায়াশকিকে ধারণ করিয়া এই বিশ্বের 

পালন করেন ॥ ১৫ ॥ 
এস্থলে আমি বলিতে ব্রহ্মাকেই বুঝাইতেছে | 
এ বিষয়ে মহোপনিষৎ শ্ররতিতেও আছে-_তিনি ব্রহ্মত্বার! (ব্রহ্গরূপে ) স্থষ্টি ও রুদ্রন্ূপে 

সংহার করিতেছেন, তাহার উৎপত্তি ও লয় নাই। সেই হরি পরমাননস্বরপ। (হ্জামি 
এই শ্লেরকটী ) ভা. ২. ১ অধ্যায়ে ত্রদ্ম। নারদকে বলিয়াছেন । 

তাৎ্পর্ষ- ব্রিগুণ মায়াশক্তিকে ধারণ করিয়াছেন-_একথাঁর অভিপ্রায় হইতেছে, যিনি 

ত্রিগুণমায়াশক্তির নিয়স্তা তিনি মায়ার অধীন নছেন। 

বখন্বান্। 

অঙ্গানুতঘবওদীঘ্া' নিপ্বাব্সা মনন্বান্ হহিঃ। 
অহ সজাব্লী লা হলঃ দদীষজঘুলল: | ছ॥ 

অঙ্গ নিঘ্গ্ঘা ক্ধঘিন হলি বন জাম্লাবমহ হন কৃতাঘামূ। নহৃব্ধদূ। জ 
উ হব বিত্ঘুহিনি। গনি । 

ঘুহঘী হল লাহাগগীওল্ধামন, অধ নাহামগাহ্লীওসাঘন যবঃ সলা, 
অনা ঘুনানি নাহাঘজঃ ঘহ' লজ লাহামজঃ নক, লাহাঘলঃ ঘহ' ভা" ঘহ" 
লঙ্কা তু" ভুত্তাদিব্ুতমিনি। 

হন্ধী লাহাবতা আরমান নঙ্া ন নব হাভুহঃ। 
জন্ুলিষু লা অমবিল্ঘন্বন হনব ্দলামলা। 
শিপ্বা হিঘ্যযা্নাদিঘদনহঘাহ্রল্লা হলি । 

না বহন বআানীঘজমঘি হুজম। ২ ৭। সীল: । 

অন্থবাদ-_মেই প্রকারই (শ্রীভাগবতে ১২1৫১ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীসশুকদেব) 
বলিয়াছেন-_ধাহার প্রসাদে ব্রদ্ধ। ও কোপে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিশ্বের আত্মা ভগবান্ 
হরি এই গ্রন্থে (শ্রীভাগবতে ) পুনঃ পুনঃ বণিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥ 

এন্লে বিষুঃ কথিত হন্ নাই, (অর্থাৎ ব্রদ্ধাও কুদ্রের কথা বলা হুইল, কিন্তু বিষ্ণুর কথা 
বলা হয় নাই)_অতএব তাহার ( তগবানের ) সহিত বিষ্ণুর অতেদই আসিল। 

( শ্রীতাগবতে ৩৮1১৬ গ্লোকে মৈত্রেয় খবি করৃক বিছবরের প্রতি ) উক্ত হইয়াছে - 
সেই (লোকাত্মক পদ্ে গর্তোদকশায়ী ) বিষু প্রবেশ করিলেন। এবিষয়ে শ্রুতিও (আছে )। 

পুরুবরূগী নার!য়ণ কমন! করিয়াছিলেন, তারপর নারায়ণ হইতে অন্ধ (ব্রন্ধা ) জন্মগ্রহণ 
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করিয়াছেন, সেই রঙ্গ হইতে প্রজাসকল ও সর্বভূত জাত হইয়াছে। নারায়ণ পরত্রঙ্গ, নারায়ণ তত্ব, 
নারায়ণ সত্য পরত্রহ্ম। পুরুষ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ। 

সৃষ্টির পূর্বে এক নারায়ণ ছিলেন, ব্রদ্ধা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। সেই নারায়ণ 
মুনি হইয়া! ( মননশীল হইয়া ) চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং তাহা! হইতে বিশ্ব সকল হিরিণ্যগর্ত 

র্ধা, অগ্ি, যম, বরুণ, রুদ্র এবং ইন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
সেই হেতু তাহারই (শ্রীতগবানেরই ) বর্ণনা করা উচিত। 

নত “সযাজামন্ধমাবানাঁ যী ল ঘহঘনি ব সিহামূ” 
বখা “ন নী মযযহ্যুবওস শব মিহামল্মঘি ধার” 

হব্জাহানমর হন পুমনী।. . 
প$ ৬, $ 

ঘযাসান্নং হব মিজ্সরনঘীমই লহন্ধ' গুষবী। 
অস্গবাদ--€ ভাগবৰতে ৪1৭1৫১ শ্লোকে ভগবান্ দক্ষকে বলিয়াছিলেন) আমাদের 

তিনজনের (ক্রদ্ধা বিষ ও শিবের) একই স্বরূপ, * ** যে ব্যক্তি আমাদের তিনজনের 
অমণুত্র তেদ ন! দেখে (সে শান্তি প্রাণ্ড হয় )। 

আরও ( ভাগবত ১২1১০1১৭ শ্লে!কে মহাদেব মার্কত্েয়কে বলিয়াছিলেন, হে ব্রাঙ্গন্) 

তোমাতে আমাতে বিষুুতে ও ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও ভেদ দৃষ্ট হয় না।_ইত্যাদি বাক্যে ব্রদ্ধা বিষুঃ 
ও শিবের অতেদই শুনা যায়। এবং অন্ত পুরাণেও বিষণ হইতে শিবরক্ষার ভেদজ্ঞানে নরক হয় 

--এই প্রকার শুনা যায়। 

অত বদি ঈর' ল নমঃ ঘহমঘৃহষংমীন নর ঘদিতঙ্ধালািন- 
দীঘন্গাননজানূ। হ্বিনী নল্পা ঘ মিলব্ৰমানাহিনযা ভহষমানীগদি সব ভু 
ঘ নান নল হবান্য ইদ্বং করি ন দলান। হিল্ত লিঘ্যাকন্ধ ঘ্ জা : 
নি নঙাধ:। বুক “ললঙ্তি লঞ্্” কৃআাবি। নল ল সন্ধাহাজ্য বাথাৰ- 
লামার ঘজানিনাহবজয' নয" ভহ্ঘঘামঃ| ঘহন্ত হাসিন ববনি। 

অন্ুবাদ-_( বিষু হইতে শিব ও ত্রদ্ধার ভেদমনন উচিত নহে-_এই যে পূর্বপক্ষ তাহার 
উত্তর দিতেছেন )--অতেদ পত্য, আমরাও ভেদ বলিনা। যেহেতু ব্রহ্মা ও শিব পরম 
পুরুষেরই সেই সেইরূপ অর্থাৎ বিঞুই ব্রক্মা ও শিবরূপ হইয়াছেন। যেহেতু তিনি 
একাত্বরূপে উপক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছেন । শিব ও বর্ষ! ভিন্স্বতাবাদি হেতু অর্থাৎ 
মা রজোগুণোপাধি ও শিব তমোগুণোপাধি,-এই কারণে গ্লয়ে ও সৃষ্টিতে যে বিষণ হইতে 
স্বতন্ত্র অন্ত ঈশ্বর ইহা বিবেচন! করিও না, কিন্ত ্রদ্মা ও শিব বিষুম্বর্ূপই-ইহাই সেস্থলে 

অর্থ করিতে হইবে। ্ 
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(বামনপুরাণে ) উক্ত হুইয়াছে_-সেই ভগবান ব্রঙ্মাতে ব্রহ্মরূপ ইত্যাদি । 

প্রকাশের সাক্ষাৎ ও অপাক্ষাৎ রূপত্বাদ্ির তারতম্য আমর! কল্পনা! করি না, কিন্ত 

শান্ত্রই এই গ্রকার বলিতেছেন। 
তাতপর্য--ঈশ্বরত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশক বিষ) কিন্তু ব্রহ্মাতে ও শিবে ঈশ্বরত্বের সাক্ষাৎ 

প্রকাশকত্ব নাই,_এই কারণে যে তারতম্য তাহা কেবল আমাদের কথ! নছেঃ শাস্ত্ও 

বলেন। 

বাল হহিনমূ। 
হন অননহননাহান্্মগিক্কান্ত লঘালাঁ মহ্মত্্ীন্ৃতন 

গীহবহয মানা মীমননাঁজজী নহ্নমঘানা | 
ন্ষিগ্ব, নাজ লত্যইনন ল্সনানঘমূ। 

লা হিলী লব্বান্য নন বক্ভবনন্কাযমানিনঃ। 

নালঃ ক্দীভলন্ধঈপনুন্ লীবনস্ামিহজ্যুনঃ || ₹নি। 

অন গনী? 
ঘ'ন্কামযন অন্তর কুলীমি। ন লঙাজ' বমৃঘি' ন ভমগামিন্যক্থা মম 

ঘাঁলিংঘ্জ্বন্নফিনি যক্ষিনবলমূ। অ্জ্পন্নাহিন্ধাহানুন্ম্বাধী মুক্নী। “আঘী- 

নাহা হলি সানা? হআব্ঃ| যাঁলিঃ ন্ধাহআামু। 

অুবাদ-__শাস্্র দশিত হইয়।ছে (১৪ অঙ্কে )। 
এইপ্নীপ ভগবানের অব তারের অন্ুক্রমণিকায় ব্রদ্ধা বিষুর শি-এই তিনের তেদ অঙ্গীকার 

করিয়াই কেবল শীদত্তাপ্রেয় ধৃত গণন!, সোম ও ছুর্বাসার অবতার মধ্যে উহার গণন| হয় নাই। 

অপর প্রাঙ্ম ও ব্রদ্দবৈবতরপুরাণে ব্রহ্মার বাঁকা--আমি (ব্রহ্মা ), শিব ও অন্ান্ত সকলে 

সেই বিষ্ণুর একাংশের ভাগী নহি। খালক যেমন ক্রীডনক দ্বারা ক্রীড়া করে তদ্ধরপ অচ্যুত 
আমাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন্। 

অতএব শ্রুতিতে উক্ত হয়--স্থটি করিবার নিমিত্ত যাহাকে কামনা করিয়া সেই উগ্র- 

মুতিকে (শস্তুকে ), ত্রদ্মাকে, খধিকে ও হুমেধাকে সৃষ্টি করিয়াছি ইহা! বলিয়! “আমার যোনি 
(উৎপত্তিস্থ(ন) জলের অন্তরঃ_এই শক্তিবচন অর্থাৎ দেবীহ্ক্ের বাক্য । জলের অন্তরিত-_ 

ইহার দ্বার৷ কারণোদকশায়ী স্চিত হইতেছেন। যেহেতু জল নারনামে কথিত-ইত্যাদি 
উক্তি আছে। যোনি অর্থাৎ কারণ। 
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তাৎপর্য--'আপোনারা” এইটুকু মাত্র শ্রীধন্র্ভকার ধরিয়াছেন, সংূর্ণ প্লোক যথা-_ 

আপো না'রা ইতি প্রোন্তা আপে! বৈ নরহুনবঃ। 
তা যদন্তায়নং পূর্বং তেন নারায়ণ: স্থৃতঃ ॥ 

বিষুণপুরাণঃ ১, ৪, ৬, 

নারায়ণ শব্ষের অর্থ করিতেছেন,_অপ.ব! জল শবে নারকে বুঝায় জলই নরমুমু। 

যেহেতু সেই জলই তাহার পূর্বস্থান, সেই হেতু নারায়ণ বলিয়া স্বৃত হইয়াছে ।-_ইত্যা্ি 
বাক্যে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণই কথিত হইয়াছেন। 

হনমন হ্বল্তুযাজ। 
নম ানাবিমিইযংসাত্ব লদ হবন্বযবী। 
বহু অত্মান্বঃ ঈ্হ জ মন্বাল্ কন্থী হিঃ | তনি। 

নধা ন্গিঃঘুল্ানান্দহহিনা বীঘগ্ব গৃযবি। যথা হীযোবন্দ 
" লভমঈনঃ তুলি হইইক্ষালিন্থী জতাঃ। 

হন্ধায়মনজহমাঘি ছিঘতুলানাল্যহ্হিন:|। 
অন্ন 

যজ্ব লাহাফত' হন্ব' মঙ্াফল্রাহিত্ন্বনঃ| 
মহল নবীন জ ঘাঘততী মর -নমৃ।| হনি। 

বযান্য ম্গবাঃ। 
মত্য হ্বামলদাজীন' লিপ্বইলা ভান" হনি। নন্তু ৃবিহন্যম্বাজী 

হাব ঘহমইলবনতরঘব। অজম্ন। নথাদি হাল জাহাজাহজনিবঙ্ীল 

ন্ামিবমিনি। 

অন্ুবাদ-্বন্দপুরাঁণে এই প্রকারই কধিত হইয়াছে। '্রহ্ধ! শিব প্রভৃতি দেবগণ যাহা 

প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হননা, সেই কৈবল্য (মুক্তি ) ধাহার স্বভাব, কেবল সেই হরি আপনি 1, 

সেই প্রকার, ব্রহ্ধা ও শিবের সহিত ধাহারা বিষুরকে সমানরূপে দর্শন করেন তাহাদের 

সনন্ধেও দোষ শুনা যাইতেছে । যথা বৈষবতপ্ত্রের_ 

“যে মূর্খগণ ব্রক্মাদির সহিত বিষুধকে সমান দর্শন করে, তাহারা একাগ্র অস্তঃকরণ 

হইলেও হরির এরকাস্তিকা ভক্তি লাত করিতে পারে না।' অন্তত্র কথিত হইয়াছে_ 

“যে ব্যক্তি ব্রহ্ধা রুদ্াদি দেবতার সহিত নারায়ণ দেবকে লমানরূপে দেখে সে নিশ্চয় 

পাষণ্তী হয়।' 
৩ 



5 শ্রীভারতী [২য় বর্ষ, ১২শ সংখা 

সেই প্রকার মন্বরণগ্র্থে ( বণিত হইয়াছে )--“দেবতা সকলের মধ্যস্থাঠে উপবিষ্ট বামন 

দেবকে বিশ্বদেবগণ উপাসন1] করেন ।” 

আচ্ছা অন্যশান্ত্রে শিবেরই ত+ পরম দেবত্ব কথিত হইয়াছে। ইহা! পত্য কিন্তু তাহ 

হইলেও শাস্ত্রের সার ও অসারত্ব বিবেচন! দ্বারা তাহ। বাধিত হইয়াছে। 

তাৎপর্য--এই সমস্ত বচন প্রমাণ দ্বারা শ্রীবিষুরই শ্রেষটত্ব স্থাপিত হয়। যদিও কোঁন 
শাস্ত্রে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব বণিত হইয়াছে, তথাপি সেই শাস্ত্র অসার। সারশাস্তদ্বারা সেই অপার 

শাস্ত্রের বাধ! হইল, সুতরাং অসারশাস্ত্র গ্রতিপাদিত বিষয় গ্রহণীয় নহে। 

নযান ঘাঝহীযীষনাঁ সনি গীহিবন গীলিত্সুনাকঘমতল্তনমূ। 

লামাহাধস যা হাজনী সীত্ঘামি নব জনা। 

রাঘহাহী সী মুজা তমা মাতুঘানি | 

হম; ক্ষহ্যিবন্ত নান মন্টিষ্ভুলান স্তুহ। 

মাল মীঘয বিন ব্যান ভ্ঞছিইঘীন্বযীঘঘহা ॥। 

অন্থবাদ_-সেই প্রকার (শিব শাস্ত্রের অসারত্ব প্রতিপাদক) পদ্মপুরাণ এবং 
শিবপুরাণে উমার প্রতি শ্রীশিব কতৃকি প্রীবিষুর বাক্য অনুকৃত হইয়াছে । শিব বলিলেন__ 

(হে শঙ্করি !) বিষুট আমাকে বলিয়াছেন_-হে শৃস্তো ! আমি সর্বদ। তোমাকে আরাধনা করিয়া 

সেইরূপ বর গ্রহণ করিব, যাহাতে তুমি দ্বাপরাদিবুগে অংশে মানুষ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া! স্বীয় 
কল্পিত-আগমশাস্ত্র দ্বারা জনসকলকে আমা হইতে বিমুখ কর। এবং আমাকে গোপন কর, 

যাহাতে এই স্থৃষ্টি উত্তরোত্তর ( প্রবাহরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে )। 

নবাহাই ব। 
হথ মীর্ঘ' ভূলাফঘাধূ যা জনান্ মীহদিত্যনি | 

অধ হর লহাবাহা মাহয়াজাগি ক্কাহয ॥ 
অনশযালি বিনখ্যানি হহীযহ্ মনাস্ুস । 

পক্ধাথ ভব বাবালমনক্কাহ্াস্র মাঁভুহ।। হলি। 

ভযাঘানাঁ য মা বহু যং্জাহ্বিককহন্কধামষ' নহংসীন্বিতা 
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মহিনঘং' বহু যন্বানজাহিকহ্ন্ধধাদস' ববক্ভিষাহিনহিনঘংমিনি গীনিত্াসনি- 

ঘার্ধতৃযাহইৰ আল্যম্ধানসহৰ'? অহসানু জাধবী ঘালমিনিনহীনান। 
নখান্ব মান্ত। 

জাহ্বিভু য ক্ধহখু মাহাবনদগিক্ক' ₹ইঃ| 
হালবন্তু ্ মাহাজনদঘিন্ক' নল্লগী নিত 
বনুহ্লগ্ লাহাজন' বামজনতু হবহয ত্ব। 
অন্থীতা্ হজরত: দিনৃগাস্থ নিমন্বন | বনি 

অনুবাদ--অপর বরাহপুরাণে যথা_ 

হে মহাবাহো! রুদ্র! আমি শীপ্ব মোহকে সৃষ্টি করিতেছি-যে মোহ লোক 

সকলকে মোহিত করিনে। তুমিও মোহশাস্ত্র সমূহকে প্রকাশ কর। হে মহাভূ্! মিথ্যা 
কাল্পনিক শাস্ত্র সকল প্রদর্শন করাও, এবং নিজকে প্রকাশ কর, ও আমাকে গোপন কর। 

পুরাণ সকলের মধ্যে যে যে পুরাণ সাত্বিককল্প কথাবহুল সেই সেই পুরাণ 
প্রীবিষ্ণুর মহিমাপর, আর যে যে পুরাণ তামগাদি কল্পকথাময় সেই সেই পুরাণ শিবাদিমহিমাপর। 
্রীবিষুতগরতিপাদক পুরাণেরই সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানপ্রদত্ব বুঝিতে হইবে। যেহেতু (শ্রীগীত। ১৪১৭ 
গ্লোকে ) দেখা যায়--সত্বগুণ হইতে জ্ঞান হয়। 

মতন্তপুরাণে ( কথিত হইয়াছে )--সাত্বিকশান্ত্র সমুছে হরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজসশান্্র- 

সকলে ব্রহ্গার মাহাত্ম্য অধিক এবং সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্বরজোঁমিশ্রিত শাস্ত্র সকলে সরস্বতী ও পিতৃ- 

লোকের মাহাত্ম্য অধিকরূপে কথিত হুইয়াছে । 

অন তত জান্ই অন্যুত' সনি গীহিতবল। 
মিবযাংলন বহুয়ান্' মবানজ্তাবধামি যন্তু॥। 

ঘহমী বিযুইবব্ধলজ্যান মীষ্বজাধলমূ। 
হাজসাআাঁ নিাযংবিঘহরহন্যন্লীহলাঘ ছি | হনি। 

বধ হব ত মীঘথম লাহাবীঘাঘাকঘান। 

ই্বজ্মান তন্বা। 
লাঁকক্ ঘীনঃ ঘক্যাঙগ ইলা: ঘাথ্ঘন নখা। 

ঘানাল্মবানি হান দ্বিতি নানামবালি সী ॥। 
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আাঁতঘহয কা হ্ধঘিভঃ ঘহলঘি জ তহযব। 
বিহয্যমত্মী বানহ্ বা লাল্সঃ ভুহাননঃ | 
অঘালাহনেমাহতীন্ ঈহ্াম্বাযঃ জ তক্যবী। 
সা্বীলযান্মী' বু সহলিন নব ঈন্বল | 
মাঘনিধু নঘনিঃ সীন্ষাতী লল্পগা; ভ্ুনঃ। 
উ্ন্ানিক্মজ্যত ছান ঘাধৃঘর হিঃ | 
ঘক্বহালহ্য স্িনলত্য বন্জা নানান ব্ঘনথ। 
বনু ্ ব ব্যস্ত ঘাবভ্ববন হী ॥। 
যথামম' যখাঘান' নিষ্তা লাহাঘতঃ সন্ুঃ | 

লন্বলঈন' আনল নমীমুলা লি্বাঁ ঘবী।। 

বন মাংন্ধবাংঃ সন্বরলিন মনীঘিআঃ। 
নিষ্ভা নাহামতমূ্ি' লান্যীস্বীনি ভবন মম ॥। 
নিঃলযবত অনু নি বনি হ হিঃ | 
জর্হাাতু ত্বজালাঘ্ঘান্বনি মাধন্বঃ | 
ঘক্রহাঙগনিহী বত যখাক্ষমঘহা বৃষ । 

হন্াল্ামানীঘলানাহর হি সনিহাল্নি || 

জাঁকষক্ৰ বাম জনাবন ই 

বহাথ জন নিজিউদ্তু যাজন্। 
জব; অমহী ক্ঘিমিনিভ্ধী 

লাহাষলা বিশ্বনির্ ভ্তযালমূ॥। হনি। 

অন্ুবাদ-_অতএব যড়াননের (কাতিকেয়ের ) প্রতি শ্রীমহাদেব কতৃ্ষি কথিত 
হুইয়াছে--শিবশান্ত্রের মধ্যে যাহা তগবৎ শাস্ত্রের উপযোগী তাহাই গ্রাহ, যে হেতু এক বিষুই 
পরম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার জ্ঞান মোক্ষের সাধন। ইহাই শাস্ত্র নকলের নির্ণয় ) তাহা ব্যতীত 

অন্তশান্ত্রমকল মোহের নিমিত্ত জানিতে হইবে। 

মোক্ষধর্মে নারায়নীয়োপাখ্যানে (সেই প্রকারই দৃষ্ট হইয়াছে ) $-. 
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বৈশম্পাপায়ন বলিলেন-_ | 

হে রাজর্ষে! সাংখ্যশান্ত্, যোগশাস্ত্, পঞ্চরাত্র, বেদে এবং পাশুপত শান্ত্,_-এই 
সকল শান্ত্রকে জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া জানিবে। এই সকল শাস্ত্রে নান! প্রকার মত আছে। 
সাংখ্যশান্ত্রের বক্তা যে কপিলদেব, তিনি পরম খষি বলিয়৷ উক্ক হইয়াছেন। যোগের 

বেত্বা হিরণ্যগর্ত, তাহা হইতে অন্ত কেহ প্রাচীন নাই। অপাস্তরতমা বেদের আচার্য 

বলিয়া কথিত হন্। কেহকেহ এই খাঁষিকে প্রাচীনগর্তও বলিয়! থাকেন্। ব্রহ্গার পুত্র 
উমাপতি, ভূতপতি, শ্রীক্ঠ ও শিব অব্যগ্র ( স্থিরচিত্ব ) হইয়া! এই পাসশ্ুপাত জ্ঞান বলিয়াছিলেন। 

অপর, স্বয়ং ভগবান্ সম্পূর্ণ পঞ্চরাত্রের বক্তা! | হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আগম ও জ্ঞানানুমারে এই সমস্ত 

শান্ত্রজ্ঞাত হইলে, প্রভূ যে নারায়ণ__তৎস্বরূপ নিষ্ঠ| হয়। হে নরপতে! তামসব্যক্তিগণ 

ইহাকে এ প্রকার জানেনা । শান্ত্কত মনীষিগণ সেই নারায়ণকেই ( নিজ নিজ শান্ত্ে ) নিষ্ঠা 

বলিয়া থাকেন, ইহা! ব্যতীত অন্ত অর কেহ নাই--ইহা আমার কথা। সন্দেহরহিত সকল 
শাস্ত্রে হরি নিত্য বাম করিতেছেন, আর সন্দেহযুক্ত ও হেতুবলবুক্ত শাস্তে মাধব বাস করেন না। 

হে নৃপু! যাহার পঞ্চরাত্রজ্ঞ যথাক্রমপরায়ণ এবং (ভগবানে ) একান্তভাৰ লাভ করিয়াছেন, 

তাহারাই হরিতে প্রবেশ করেন্। 
হে মহারাজ ! সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগ-_এই ছুই নিত্য ও সমস্ত নিত্য শাস্ত্র মধ্যে বেদ 

সকলও নিত্য । এ সমস্তশান্ত্রে সকল খষি করতৃর্ক পুরাণ-পুরুষ নারায়ণ যে এই বিশ্বরূগী- ইহাই 
স্থির হইয়াছে । 

তাৎপর্য--এস্কানে সংশয়যুক্ত শাস্ত্র ও কেবল হেতুবাদের শান সকলে মাধবের 

সহিত সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ওই সকল শাস্ত্রগ্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত গ্রহনীয় নহে। শ্রীহরিভক্তি, 
বিলাসে ১ম বিলাসে উপেক্ষ্য শিষ্য প্রকরণে হয়শীর্ষপঞ্চরাজ্রের বচন যথা 

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈৰ নাস্তিকে] নগ্ন এবচ। 

কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥ 
এতন্মতানুসারেণ বর্তীন্তে যে নরাধমাঃ। 

তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা ন তেত্যন্তন্ং দাপয়েৎ॥ 

জৈমিনি, সুগত ( বৌদ্ধ), নাস্তিক, নগ্ন, কপিল ও অক্ষপাদ ( গৌতম )-_-এই ছয়জন 
হেতুবাদী, যে সকল নরাধম ইহাদের মতানুসারে চলে তাহারাও হেতুবাদী। অতএব 
তাহাদিগকে মস্ত্রদান করিবেনা। 

ইছা৷ দ্বারা বলা হুইল জৈমিনি গ্রন্ৃতি ও তাঁহাদের মতানুবর্তী লোক সক 

হেতুবাদী। তাহার] শাস্ত্রবাক্য মুখ্যরূপে গ্রহণ করেন না) কেবল অনুমানাদি হেতু দ্বারা তত্ব 

নির্ণয় করেন। হ্ুতরাং তাহাদের মত গ্রহনীয় নহে। 

অঙ অবালাংবদা হনি গীন্জ্ঘঘাযনবই্ জল্মালংনামবিহীঘ হবি 
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মঈন ছবমূ। অঈন' াকবিন' অক্ষ বাসগবজমন' সীনাবাযজমীৰ জনাঁঘমলীন 
বন্তু লানামন' হ্যীথনি আঁফঘমিনি | 

অন্ন ঘক্বাঙগমন নসিস্তণাল্ ঘক্কবাক্ষফবআবী মমনান্ ব্ঘমিনি। 
দু সুজন ভীষন ই আন্ত হব বিপনি গীর্মানান্ত গুযব। 
যহ্ন্ব' নানি নানামনালীন্তনন্ক' বন্বু আন্ত-সন্ভুতন্তুাইআজ্্য ঘযমূ; 

ইবসক্ঠনয্বনব্বব্নানভীক্ষনন ঘক্স হাঙ্গগ্নিঘান গীনাহাযজ হব ঘযনহ্ান্থী- 
ক্যা অবত্বনি আন্তহাশ্ব নিল্নি ল বলমিনি। 

অন্ুবাদ--এস্বানে যে “'অপান্তরতমা+ বল! হইয়াছে--তাহা! কৃষ্ণদবৈপায়নেরই ( বেদ- 

ব্যাসের ) জন্মান্তরীয় নাম জানিতে হুইবে। 

এস্লে এই প্রকার ব্যাখ্যা কতব্য-_পঞ্চরাত্রসম্মত গ্রীনারায়ণকে সর্বোত্তম বলিবার জন্ত 

সাংখ্য ইত্যাদি শ্লোকে নানামত দেখাইতেছেন। 

এস্বলে পঞ্চরাত্রকেই মর্বশরেষ্ঠ বলিয়াছেন। 'পঞ্চরাত্রন্তঠ _এস্থলে পঞ্চরাত্রের বক্তা 

স্বয়ং ভগবান্। 

এই জগতে দৈব ও আন্ুর-_এই ছুই প্রকার ভূত স্ৃষ্টি--ইহা শ্রীগীতাতে (১৩. ৬ 
শ্লোকে ) শ্রুত হইতেছে। 

আর যে নানামত বলিয়! উক্ত হইয়াছে তাহা আন্ুর প্রকৃতির অনুসারে বুঝিতে 

হইবে। অপর, দৈবগ্রক্কতি সকল সেই সেই শাস্ত্রের দৃষ্ি্ধার! পঞ্চরাত্রের প্রতিপাগ্থ শ্রীনারায়ণেই 
পর্যবসিত হইয়াছে। তাহাই 'সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ -এই বচনে বলিয়াছেন। আর 'নচৈনমেনং 
জানস্তি-এই বচনদ্বার। আম্ুর প্রকৃতির নিন্দা করিয়াছেন । 

নত দিজ্যৃষণাবিনঘুযাজঘী;। 

রী মুবজনা ভাক্ব্বকান্ ইন আন্তং হু ন। 

হিজ্ঘূদকিবী ইন আন্তুহবিঘিষঘঃ || হনি। 
লু বঙ্গ বস লানানবঘ হব হেঘল্নী নঙ্গাই নমবনি। 

ঘস্বযাঈনং্হাংলন্তনী হি ছিনিসা: | কিদ্বিল হাঃ অধ । 
নঙ্গ আম্মা যা ব্বব্রধানান্ুজাইস ং যক্িদ্তি বন্ধ্যা বলিনি: 

€₹ ঘাস্মাবলিনি স্তুতিবঘ্ব্ধা দাত । 
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অনু অন্তরক্ববযিঘগান' অনুর হয ভৃগনব্ঈ সীনাহাযল হব ঘশন্হবীবি, 
নঈন বহল্নি। খ বৃ অন্ববাহর ব্দমিসঘল্িন) লাষামিংন্তযাঘাঁ মীনোষনন 
ভরানি ম্বাসাতি। ন্ধিন্ত ইযানাঁ আনিইন্ত মীখনাধম্। ব হি হসংলন'- 
হাবভহ অত্তহয ব বত্হ্য বখা ভাবত জাখনহ সনিঘাহজ্ধাল্যবালি 
ঘা বরা মান ঘা  নিথিত্ম অবঈরাখজাংহ্ যৃত্যাতনব্বসীনাহামতাহ 
স্বরমঘবহাবাষহম ্ ভ্তন্তসনিঘাহ্ক্কী ঘস্বাস হব নার সবকগন্গীনি 
নহনবা্ নিঃলহঘত্নিনি। 

অন্থবাদ-_-তাঁহ! € দৈব ও আম্মুরপ্র্কতি ) বিষুতধর্ষে ও অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে_-এই 
লোকে স্থষ্টি দ্বিবিধ, এক টব, ও অপর আম্র। বিষুতক্তিপরা়ণ ব্যক্তি দৈব আর তাহার বিপর্যয় 

অর্থাৎ ধিষ্ুতক্তিরহিত জন আম্ুর | 

* আচ্ছ' সেই সেই শাস্ত্রে নানামত দৃষ্ট হইতেছে -'অতএব বলিলেন (শাস্ত্কত মনীষিগণ 
নিজ নিজ শাস্ত্রে) তাহাকেই নির্দেশ করেন। 

পঞ্চরাত্র ভিন্ন অন্তান্ত শীল্রকত সকল ছুই প্রকার। কিঞ্চিত, এবং সর্বস্ত। 

তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ কিঞিজজ্ঞ নিজ নিজ জ্ঞানানথসারে যৎকিঞ্ততত্বের একদেশ 

খলেন, তাহা সমুদ্রের একদেশ বর্ণনের ন্যায় সমুদ্রতুল্য পূর্ণতত্ব শ্রীনারায়ণেই পর্যবসিত হয়। 
অতএব তাহার! ( কিঞ্িজ্জ্ঞ ব্যক্তিগণ ) তাহারই বর্ণনা করিয়া থাকেন। 

বাহার! সর্বক্ত তাহারা এই প্রকার অভিপ্রায় করেন যে আগ্র-প্রকৃতি ব্যক্তি সকলের 
মোহনের নিমিত্ত শান্ত্রঘকল তাহারা গ্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু দৈব প্রকৃতি ব্যক্তিগণের ব্যতিরেক 

দ্বারা যোধনের নিমিত্ত । অর্থাৎ দৈবপ্ররৃতি ভিন্ন যে সকল আহ্র প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের 

বোধের নিমিত্তই সর্বজ্ঞগণ শাস্তপ্রণয়ন করিয়াছেন। 
সেই সর্বজ্ঞগণ রজস্তমোগুণে মলিন তত্ব খণ্ডের এবং ক্লেশবহুল সাধনের প্রতিপাদক এই 

শান্জ সকল দেখিয়! এবং বেদসকলও হুর্গম দেখিয়া! নির্ষেদযুক্ত হইয়া সকল বেদার্থের সার 
শুদ্ধ অখগ্ডতত্ব শ্রানারায়ণের এবং সুখময় তাহার আরাধনের সম্যক প্রতিপাদক পঞ্চরাব্রশান্ত্রে 
গাঁ়রূপে প্রবেশ করিবেন। “নিঃসংশয় সকলশান্ত্রে (হরি নিত্য বাস করেন )-এই উক্তি 

রহিয়াছে। 
তাৎপর্য--কেহ বস্তর বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, বিস্তু সেই বস্তর সম্যক জ্ঞান 

তাহার নাই) মাত্র কিছু কিছু তিনি জানেন; যদিও তিনি সম্পূর্ণ্ূপে সে বিষয় জানেন ন! 
তথাপি সেই সম্বন্ধে যতটুকু তাছার জ্ঞান আছে তাহ! বর্ন! করিলেও অবশ্য সেই বন্ত বিষয়েরই 
বর্ণন৷ বুঝা যায়। তন্রপ যাহার! কিঞ্জজ্ঞ তাহার! শ্রীনারায়ণের সম্পূর্ণ বর্ণনা না করিলেও 
সাঁমান্ধ যাহা কিছু বর্ণনা করেন তাহা দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই বর্ণন| হয় বুঝিতে হইবে। 
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সকল শান্ত্রেই শ্রীনারায়ণ প্রতিপর হুইয়াছেন। কেবল তমোগুণ সম্পন 
মন্ুঘ্য সকল তাহাকে জানেনা । কিন্তু বিজ্ঞ শ্ান্্কতর্গণ ্রীনারায়ণকেই প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন । 

নব্মাহ্গ হাতিনি নবাখসনিঘলবি দক্কযাসনাহবল্মমিত্রাহ ঘক্ক- 
হাক্ঈনি। যন হব নন ত্লহনি জাতঘক্ৰ যামথনি। অই" ঘক্যাগসনিঘাজ- 
কহ গীমগানন হনঘুক্ত জ্িন “আল্দাহাদাথ স্থলষ' হতামঅন্রতুনতঘহিত্যনা 
গীমামববল প্রনিঘাম্মঘহ্য নহ্য ক্ষিুনিঅঘি নিবন্বলীঘমৃ। 

বহুনতৃত্কান্তুলাইন অহাহিইপ্বংগিইধাকঘনুহী লিহহঃ। নজ্াহৰ 

গীনলনতুঘ্ষঘাৰ হীবারদি আহ পরী অন্মহিমঘাদলাব গুন হলি 
মজ্যব। অবয়াংলহিংমতা গীমামলর ও লিইন্যামন্ বনবাংনজনলিহাজা ত্হ- 
মলবনীত্ৰ নুন হনব লাহিন। 

অন্থুবাদ--অতএব শীঘ্র বেদার্ধের বোধনিমিত্ত পঞ্চরাত্রই অধ্যয়ন করা কর্তব্য। এই 
কারণেই বলিয়াছেন -ধাহার! পঞ্চরাত্রজ্ঞ (তাহার! হরিতে প্রবেশ করেন )। সেই হেতু “সাংখ্য 
ও যোগ” ইত্যাদি পদ্ধে নারায়ণই উপসংহার রূপে বণিত হইয়াছেন । 

অতএব এই প্রকার পঞ্চরাত্রের গ্রতিপাগ্ঘরূপ শ্ীভগবানের উৎকর্ষ স্থির হুইলে 

(ভাঁ- ১. ৭ অধ্যায়ে) 'আত্মারাম মুনিগণ শ্রীহরিতে অহেতুকীতক্তি করেন”-ইত্যাদি ১*য 

শ্লোকে পুনঃপুনঃ অপূর্ব উপদেষ্টা শ্রীতাগবত কতৃকি প্রতিপান্থ সেই প্রীতগবানের উৎকর্ষের 

কথা আর কি বলিব__ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে। এই উক্তি অস্থসারে সদাশিবেশ্বরের 
ত্রিদেবী ব্যুহ নিরন্ত হইল। পাশুপত শাস্্রাদিতে সদাশিব পরমেশ্বর, তাহার ব্রঙ্থা বিদুঃ ও রদ 

এই ত্রিদেব ব্যহ, হ্ৃতরাং সদাশিবই যে শ্রেষ্ঠ এই মতের নিরাস হুইল : সেই হেতু 

প্রীতগবান ও পুরুষের সদাশিব কৃত আগমশান্ত্রে তাহার মহিমা প্রকাশের নিমিত সদাশিবাদি 

জ্ঞা ধৃত হইয়াছে ।-_ইহাই জানা যাইতেছে। 

সকল শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ শ্রীতাগবতে তিন দেবতার তারতম্য জিজ্ঞাসা আছে, 

পুরুষ ও ভগবানের তত্প্রসঙ্গ (তারতম্য জিজ্ঞাস!) নাই। 
তাঁৎপর্য-বেদার্থ অত্যন্ত গু, তাহার শীঘ্র বোধের নিমিত্ত পঞ্চরাত্র 'অধ্যয়ন করা 

প্রয়োন, পঞ্চরাব্রজ্ঞ হরিতে প্রবেশ করেন--ইত্যাদি বাক্যত্বারাও পঞ্চরাত্রের বিশেষ 

প্রয়োজন. .সেই পঞ্চরাত্রে অন্থান্ত দেবতা অপেক্ষা প্রীভগবানেরই উৎকর্ষ বণিত হইয়াছে। 
্ীয্কাগবতেও পুনঃপুনঃ-্ীতগবানেরই শ্রেষ্ঠ ি হইয়াছে। 
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